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1. INLEIDING 
 
Bij het samenstellen van dit handboek is getracht zo volledig mogelijk te zijn, maar 
daarnaast ook beknopt. De handboek dient als naslagwerk en hulpmiddel bij de thuisstudie, 
als aanvulling op de lessen. Daarom is gekozen voor een korte uitleg bij alle onderdelen, 
met verwijzingen naar relevante aanvullende literatuur en waar gewenst uitgebreidere 
voorbeelden en handleidingen in het supplement. Dat maakt het mogelijk voor studenten en 
begeleiders om de informatie snel tot zich te nemen of op te zoeken. 
 
Onderzoek neemt een steeds belangrijkere plaats in het hoger onderwijs in Nederland in. 
Dit is onder meer vanwege de invoering van het Europees Bachelor-Master-PhD systeem, 
dat uit gaat van de mogelijkheid voor studenten van het HBO om uiteindelijk ook te kunnen 
promoveren middels een praktijk gerelateerd (praktijkgericht) onderzoek. Hierdoor horen 
onderzoeksvaardigheden bij de basisvaardigheden die je nodig hebt om door te stromen 
naar een Master-opleiding en daarmee tot de eindkwalificaties van een bachelor student. 
 
Daarnaast is er de wens dat praktijkkennis meer wordt vastgelegd en overgedragen. Van 
oudsher wordt er veel onderzoek gedaan naar kunst en kunstenaars, maar historici kunnen 
heel moeilijk toegang krijgen tot de processen en praktijkkennis van ontwerpers en 
kunstenaars. Het is daarom wenselijk dat kennis over kunst en vormgeving niet alleen 
vanuit de receptie (het kijken naar en bestuderen van de producten van kunst en 
vormgeving), maar ook uit de productie plaatsvindt. Immers, veel kunstenaars en 
vormgevers werken zelfstandig en het is zonde als zij steeds zelf het wiel moeten uitvinden 
terwijl hun collega’s wellicht al wel bruikbare technieken of inzichten hebben ontwikkeld.  
 
Naast deze voordelen kent praktijkonderzoek ook problematische kanten. De 
betrokkenheid van de onderzoeker bij het onderzoeksthema maakt het onmogelijk om echt 
objectief te zijn. Hierdoor is het extra belangrijk om ook bevindingen en meningen van 
anderen in het onderzoek te betrekken en kritisch te zijn ten opzichte van de eigen 
vooringenomenheden. Voordeel is wel weer dat een onderzoeker met voldoende praktische 
ervaring een beter begrip heeft van de processen binnen de beeldende beroepspraktijk en 
daardoor specifiekere en vaak ook andersoortige vragen zal stellen. Dit leidt ook 
automatisch tot andersoortige uitkomsten. Hiermee is deze vorm van onderzoek een goede 
aanvulling op de traditionele wetenschappelijke onderzoeksdisciplines. 
Het is dus zeker niet de bedoeling dat je als student aan een kunstacademie een 
onderzoek doet op de manier waarop een wetenschapper het zou benaderen; juist jouw 
eigen visie en praktijkervaring zijn de noodzakelijke aanvulling die ervoor kan zorgen dat je 
je praktijkkennis verder kan ontwikkelen en delen. 
 
Tot slot zijn de vaardigheden die studenten opdoen bij praktijkonderzoek relevant als 
professionele training. Immers, het goed kunnen beargumenteren van de eigen kwaliteiten 
in woord en geschrift is belangrijk bij het binnenhalen van opdrachten en financiering. Ook 
worden zij zich bewuster van de context waarin zij functioneren; het beroepsveld en 
maatschappelijke vraagstukken in relatie tot hun eigen werk en interesses. Dit wapent hen 
om kritischer na te denken over de eigen motivaties en kwaliteiten en deze naar derden toe 
onder woorden te brengen. Bovendien is het wenselijk dat beleidsmakers inzicht krijgen in 
de mogelijkheden en vaardigheden van creatieve beroepsgroepen om ervoor te zorgen dat 
onderwijs en beleid in de toekomst goed blijven aansluiten.  
 
In dit handboek wordt eerst aandacht besteed aan de planning van een onderzoeksproject. 
Vervolgens komen traditionele en visuele onderzoekstechnieken aan de orde. Het laatste 
hoofdstuk bespreekt het schrijven van een paper of scriptie.  
 
Alle teksten en voorbeelden in dit handboek die niet voorzien zijn van een bron, zijn 
opgesteld door de auteur zelf.
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2. HET ONDERZOEKSPLAN 
 

2.1 Opbouw 
 De meest beproefde opbouw van een onderzoeksplan (zie supplement voor een voorbeeld 
van een praktijkgericht onderzoeksplan) vertoont erg veel overeenkomsten met de meest 
geschikte opbouw van een bedrijfsplan, een projectaanvraag, een ontwerp pitch, 
tentoonstellingsstatement en ieder ander soort plan of document dat je niet alleen voor 
jezelf schrijft, maar ook voor iemand anders. Bijvoorbeeld voor een docent, klant, bezoeker 
of sponsor. De structuur is weergegeven als een abc-tje, zodat je het goed kunt onthouden: 
Achtergronden, Benadering en Contributies. Probeer deze volgorde vaker aan te houden bij 
het documenteren of plannen van je projecten. 

Achtergronden 
 Vermeld: 

- achtergronden onderwerpskeuze (waarom DIT) 
- relevantie voor jou, aansluiting bij je interesse en praktijk (waarom IK/WIJ)  
- actualiteit en relevantie van je onderzoek binnen en buiten jouw studiegebied (waarom 

NU) => alle informatie die tot je vraagstelling leidt 

Benadering 
 - onderzoeksvraag 

- methode / aanpak: hoe ga je het aanpakken die vraag te beantwoorden 
- benodigdheden: wat heb je nodig bij deze aanpak (middelen, tijd, hulp, omstandigheden 
e.d.) 

Contributies 
 - samenvatting (hervermelden positieve punten)  

- te verwachten resultaten: wat gaat het  opleveren: valkuilen / moeilijkheden en 
oplossingen (toon jezelf kritisch, realistisch en goed geïnformeerd) en wat heb jij / wat 
hebben anderen er naar verwachting aan? Wat leer je ervan? Hoe kun je dat gebruiken? 

 
 

2.2 Aandachtspunten 

Contextualiseren 
Plaats je onderzoek binnen je vak- en aandachtsgebied, wie houden zich hier nog meer 
mee bezig? Toon je bewust van aanwezig relevant onderzoek en bronnen, sociaal-
economische ontwikkelingen, kunstenaars, vormgevers e.d. en eveneens van jouw plaats 
daarbinnen. En ook van jouw eventuele vooringenomenheden en/of beperkingen tijdens het 
doen van het onderzoek. 

Beperken  
Wees kritisch realistisch in je inschatting van tijdsbesteding en beloftes m.b.t. het resultaat, 
maar wees wel wervend en enthousiast  over het project, je wil immers een ander ook 
hiervan overtuigen. 

Evalueren  
Leidt de achtergrond wel naar de vraagstelling en de gebruikte methode naar het 
beantwoorden van je onderzoeksvraag? Wees realistisch: wat kan je bereiken in de 
gestelde tijd? Laat, ook in je formulering, wat ruimte voor aanvullend onderzoek, 
veranderingen en onvoorzien oponthoud. 
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Vraagstelling  
Probeer je vraag bondig, maar duidelijk te stellen. Stel een ‘open’ vraag, d.w.z. je moet er 
een langer antwoord op kunnen geven dan een simpel ja of nee. Je kunt een gesloten 
vraagstelling vaak voorkomen door je vraag met ‘hoe’, ‘wat’, of ‘waarom’ te beginnen. 

Bronvermelding 
Breng zowel in je onderzoeksplan als in je uiteindelijke scriptie of paper een duidelijk 
onderscheid aan tussen wat je zelf verzonnen hebt en wat je hebt gelezen of gehoord. Dit 
doe je niet alleen bij tekst, maar ook bij beelden die je gebruikt; erken de maker. Als je 
stukken tekst van een ander overneemt, noem je dat een ‘citaat’. Een citaat moet 
herkenbaar zijn in de tekst (zie voorbeelden hoofdstuk 3.1 en supplement 2) en vergezeld 
zijn van bronverwijzing. Dit nalaten te doen heet plagiaat en wordt niet geaccepteerd; het 
kan je een officiële melding en zelfs een schorsing opleveren. Ook als je informatie in je 
eigen woorden weergeeft die je ergens gelezen hebt, vermeld je de herkomst van die 
informatie, je hebt het immers niet zelf verzonnen maar baseert je op iets wat je gehoord, 
gezien of gelezen hebt.  

Ethiek 
Het kan voorkomen dat je voor je onderzoek gebruik wilt maken van gevoelige informatie,  
of dat je gevoelige groepen (zoals kinderen) wilt interviewen. Zorg ervoor dat je in je plan 
de risico’s voor de betrokken personen afweegt en eventueel zorgt voor het anoniem 
maken van de betrokkenen door hen bijvoorbeeld te nummeren of door herkenbaarheid op 
foto’s weg te werken. Als je dat niet wilt doen, is het belangrijk schriftelijk toestemming te 
vragen voor het gebruik van het materiaal en daarin duidelijk aan te geven waar je het 
gebruik toe beperkt. 

 
 

 
Supplement: 

 
S1 Voorbeeld van een onderzoeksplan voor praktijkonderzoek  
S2 Instructies bronvermelding volgens MLA methode  
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3. TRADITIONELE ONDERZOEKSTECHNIEKEN 
 

3.1 Literatuur en andere bronnen 

Starten 
 Hoe helderder je je onderzoeksonderwerp afgebakend hebt, hoe gemakkelijker en gerichter 
je naar informatie kunt zoeken. Aan de andere kant kan literatuuronderzoek ook juist 
helpen om een scherper beeld te krijgen van wat je aanspreekt en wat je nieuwsgierig 
maakt. Zomaar rondkijken en bladeren kan ook nieuwe ideeën geven. En het regelmatig 
lezen van goed geschreven teksten maakt jou ook tot een betere schrijver. Probeer er wel 
voor te zorgen dat je tijdig een keuze maakt: het kiezen van je onderzoeksonderwerp moet 
niet te lang gaan duren. Maak tijdig een start met zoeken via internet of de 
media/bibliotheek. 

Zoekstrategieën 
Zoeken op internet heeft een aantal voordelen. Je hoeft er de deur niet voor uit en het kan 
makkelijk even tussendoor. Het heeft echter ook nadelen: er staat heel veel overbodige 
informatie op internet, die je in je zoektocht kan afleiden en het is soms moeilijk je echt op 
je oorspronkelijke zoektocht te concentreren terwijl je afgeleid wordt door advertenties, 
mails en Facebook berichten. Merk je dat je je niet kunt concentreren? Ga naar de 
bibliotheek of ga ergens een kop koffie drinken en begin met het doornemen van een boek 
of wat uitgeprinte artikelen. Enkele tips:  
- zoeken via Google Scholar levert relatief veel boeken en artikelen op en minder blogs 

of zoekresultaten die minder relevant zijn voor onderzoeksdoeleinden 
- Wikipedia kan goed werken als startportal, maar probeer het vooral te gebruiken om 

beter betrouwbare bronnen te vinden (we weten immers nooit wie verantwoordelijk is 
geweest voor de inhoud van een Wikipedia pagina, dat kan iedereen zijn). 

- via hint > mediatheek > databases (even naar beneden scrollen), heb je als student 
aan de Hogeschool Rotterdam toegang tot online journals, waarvan je gratis PDF 
artikelen kunt downloaden (waarvoor je anders zou moeten betalen). Er staan heel veel 
verschillende zoekmachines en tijdschriften op. Een goed begin is JSTOR, je kunt daar 
zoeken op trefwoorden (in het Engels). 

- Als je een geschikt boek of artikel gevonden hebt, kijk dan eens goed naar de 
bronnenlijst hiervan; vaak vind je daarin nog meer interessante boeken en artikelen 
over hetzelfde onderwerp. 

- Zoeken naar beeldmateriaal op internet kan onder meer via: Google Image Search, 
SImilar images of ffffound.com. Denk eraan dat je goed registreert waar de beelden 
vandaan komen (wie de eigenaar of maker is). De App Goggles kun je gebruiken voor 
het vinden van referenties die horen bij foto’s. 

 
 Zoeken in de mediatheek of bibliotheek heeft als voordeel dat er personeel is dat je kan 
helpen met zoeken als je er zelf niet uit komt. Ook geeft het je de rust om je in een boek of 
tijdschrift te verdiepen. Nadeel kan zijn dat je de mediatheek niet met je mee kunt nemen. 
Sla dus relevante informatie op in je computer, map of notitieboek, zodat je het in een later 
stadium weer kunt raadplegen en desgewenst terugvinden. De catalogus van de 
mediatheek biedt buiten boeken en tijdschriften ook DVD’s en zelfs podcasts. Je kunt in de 
catalogus onder meer zoeken op onderwerp, auteur en titel. 

Overige aandachtspunten 
 Zorg altijd voor een goede mix van bronnen bij je onderzoek. Het hoeven niet allemaal 
wetenschappelijke papers te zijn, maar een of twee toch zeker wel, een paar boeken, wat 
beeldmateriaal en dan nog aanvullend materiaal van bijvoorbeeld blogs, kranten e.d. Zorg 
er in ieder geval voor dat je tenminste zo’n vijf geschreven bronnen hebt waarvan de auteur 
en de publicatiedatum bekend zijn en waarbij gebruik is gemaakt van bronverwijzingen, 
waarmee blijk gegeven wordt van gedegen onderzoek door de auteur. Zijn er onvoldoende 
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 Wat blijkt is dat studenten vormgeving na een paar jaar kunstonderwijs problemen op een 
andere manier benaderen dan wetenschappers. Dit zou vooral te maken hebben met het feit 
dat vormgevers gewend zijn met vraagstellingen om te gaan die ruimte hebben voor meer dan 
één mogelijke oplossing en dus niet op zoek gaan naar het enige goede antwoord, maar naar 
het meest bijzondere en aansprekende antwoord (Cross: 37). Op de website van het 
‘European Institute for Brand Management’ wordt, naar een artikel van Tim Brown in Harvard 
Business Review, een korte samenvatting gegeven van de specifieke kenmerken van het 
denken van ontwerpers (EURIB Website). Een ‘design thinker’ zou beschikken over empathie, 
integratief denken, optimisme en experimentalisme. Volgens mij betekent dit dat het voor een 

 

van dit soort bronnen te vinden die specifiek over jouw onderwerp gaan, zoek dan ook iets 
breder. Relevante bronnen over de ontwikkeling van het werkveld dat je bespreekt kunnen 
bijvoorbeeld een goede aanvulling zijn. Overleg bij twijfel tijdig met je docent. 
 

MLA methode bronvermelding 
 Er zijn verschillende standaarden voor bronverwijzing in omloop. Vooral tussen 
verschillende wetenschapsgebieden kan er onderling sprake zijn van verschillen in de 
notitie van bronverwijzingen. Binnen de kunsten en sociale wetenschappen zijn er 
internationaal ook een paar verschillende standaarden. De Willem de Kooning Academie 
heeft ervoor gekozen om voor haar studenten de MLA standaard als richtlijn aan te houden. 
Zorg er dus voor, dat je zo snel mogelijk deze standaard leert gebruiken, omdat andere 
studenten en het onderwijzend personeel dan goed met je referenties uit de voeten kunnen. 
Overigens is de MLA standaard (van de Amerikaanse Modern Language Association) een 
veel gebruikte standaard, die je vaker zult aantreffen en goed kunt blijven gebruiken na het 
verlaten van de academie. 

 
Bronnenlijst 
 Belangrijk is, dat er achterin je paper of scriptie een alfabetische bronnenlijst gevormd 
wordt, die de lezer desgewenst kan raadplegen. Bij deze alfabetisch lijst wordt elke bron 
aangevangen met auteurs(achter)naam, als deze onbekend is de naam van de uitgave of 
website.  
 
Een voorbeeld: 

 
Referenties in de tekst  
 In de tekst geef je altijd te kennen waar je beweringen vandaan komen. Als je dat niet doet, 
betekent dit voor de lezer automatisch dat je ze zelf verzonnen hebt (dat het jouw eigen 
mening is). Als jijzelf de enige bron bent, is het onderzoek niet erg degelijk gedaan. Als je 
de tekst eigenlijk ergens anders vandaan hebt en de oorsprong niet vermeld, pleeg je 
plagiaat en dat is strafbaar. Bovendien beschikt de academie over plagiaat-detectie 
software waarbij teksten die overgenomen of geknipt en geplakt zijn, door de mand vallen. 
Wees dus zorgvuldig en benoem je bronnen nauwkeurig anders loop je het risico van een 
officiële melding bij de examencommissie waardoor je geschorst kan worden of zakken 
voor je examen. 
 
Doorgaans kun je volstaan met het tussen haakjes vermelden van auteur, e.v.t. jaar en 
paginanummer(s). Als de auteur niet bekend is, gebruik je wederom de naam van de 
uitgave of website. Het gaat erom, dat de lezer uit de vermelding in de tekst kan opmaken 
waar hij of zij verdere informatie over de bron kan vinden in je bronnenlijst achterin je 
document. 
 
Een voorbeeld van een tekstfragment met referenties tussen haakjes:  

Abbing, H. Why are artists poor?- The exceptional economy of the arts. Amsterdam: University 
Press, 2002. 

Bovyn, G. ‘Plastisch denken en de plasticiteit van het denken’ BAM Instituut Website 
Toegankelijk via: www.bamart.be (geraadpleegd 10/08/2010) Gent: BAM Instituut, 2006 

Cross, N. Designerly ways of knowing Board of International Research in Design (BIRD), 
Basel/Boston/Berlin: Birkhäuser, 2007. 

EURIB Website ‘De kracht van Design Thinking’ 2009 (geraadpleegd 01/02/2011) 
http://www.eurib.org/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/Design/De_kracht_van__desig
n_thinking_.pdf 
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Boven: Isaac Salazar ‘3D Typography 
book’ Issue 03 Website  
(geraadpleegd 01-03-2011)  18-02-
2011http://www.issue03.com/?p=1987 
 

 
 

Afbeeldingen 
Het liefst zien wij afbeeldingen geplaatst in de tekst, op een plek waar er naar ze verwezen 
wordt of ze besproken worden. Bij de afbeelding plaats je de complete bron (die verschijnt 
dan ook niet meer achterin in de alfabetische lijst).  
Als het om kunstwerken gaat, is het een goed idee om naast de kunstenaar ook de 
eigenaar, afmetingen en techniek te vermelden. 
 
Enkele voorbeelden van afbeeldingen met bronnen eronder: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Noten 
Soms wil je bij je tekst nog een aantekening toevoegen, zoals een nadere uitleg of een 
definitie, zonder dat je wilt dat deze aantekening onnodig oponthoud in je tekst veroorzaakt. 
Het kan namelijk in de weg gaan zitten in het verhaal dat je hebt opgebouwd. Zulke 
toelichtingen, verwijzingen of aanvullende informatie, kun je in noten onderaan de pagina 
kwijt. In Word doe je dat via ‘invoegen’ > ‘voetnoot’, zodoende laat je een cijfertje in de tekst 
zetten, dat dan verwijst naar een aantekening veld voor nadere informatie onderaan je 
pagina. Je zult ook zien dat voetnoten wel eens gebruikt worden om bronnen in te zetten. 
Dit kun je natuurlijk doen bij projectplannen of statements, maar voor je opdrachten voor 
algemene theorie en praktijkonderzoek zien wij dat liever niet. 
 
 
 
Supplement: 

 
S2 Instructies bronvermelding volgens MLA methode  
S3 Voorbeeld onderzoekspaper [waarin MLA methode correct is toegepast] 

 

 

3.2 Kwalitatief onderzoek 
Methodes voor kwalitatief onderzoek richten zich op het verkrijgen van gedetailleerde, 
uitgebreide informatie. Het soort informatie dat je niet met exacte cijfers en percentages 
kunt uitdrukken en waarbij er geen sprake is van vaste categorieën of een beperkt aantal 
mogelijke antwoorden. Als je bijvoorbeeld wilt weten hoeveel mode ontwerpers bereid 
zouden zijn tegen een x bedrag extra biokatoen te gebruiken in plaats van gewoon katoen, 
dan kun je een kwantitatief onderzoek doen. Wil je daarnaast weten waarom 
modeontwerpers kiezen voor biokatoen en in welke omstandigheden of onder welke 
voorwaarden en wat hun ervaringen ermee zijn, dan vraagt dit om een kwalitatief 

 
Gerhard Richter 48 Portraits: 
Oscar Wilde 70 x 55 cm, olieverf 
op doek. Courtesy Museum De 
Pont, Tilburg. 1971 
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onderzoek door middel van bijvoorbeeld interviews. Omdat kwalitatief onderzoek veel tijd 
kost, is de onderzoekspopulatie (het aantal mensen dat deelneemt aan het onderzoek) 
meestal klein. Voor een paper kun je genoeg hebben aan twee of drie interviews 
bijvoorbeeld, voor een scriptie een stuk of 10. 
Interviews zijn niet de enige vorm van kwalitatief onderzoek die gebruikt worden. Een 
andere gangbare methode is bijvoorbeeld participerende observatie en documentanalyse. 
Deze methodes lijken een beetje op een aantal van de visuele onderzoeksmethodes die in 
dit handboek beschreven staan, met als onderscheid dat hier de nadruk ligt op het 
bestuderen van de praktijk en/of de producten van anderen en niet van jezelf.  

Interviews  
 Bereid interviews altijd goed voor: wat wil je weten en welke vragen ga je stellen? 

Zorg dat je de gesprekken goed documenteert door bijvoorbeeld geluidsopnames te 
maken. Zo weet je zeker dat je niets mist. Vraag wel van tevoren even toestemming voor 
het  maken van de opname. Stel open vragen en dus geen vragen die met een eenvoudig 
‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden zijn. Wees ook niet te sturend in je vraagstelling, blijf een 
beetje neutraal. Stel dus geen vragen als ‘vind u ook niet dat...?’ Als de vraag wat te kort 
beantwoord wordt, probeer dan verder door te vragen. Houd ook in de gaten dat het 
gesprek niet te ver afdwaalt, want je moet het gesprek niet te lang laten duren. Geef van 
tevoren aan hoeveel tijd het gaat kosten en houd je daar aan. Stuur de geïnterviewde altijd 
een registratie van het interview en maak duidelijke afspraken waarvoor je het gaat 
gebruiken en waarvoor niet. Het is bijvoorbeeld niet netjes iemand te interviewen voor een 
schoolproject en dan vervolgens de video zonder overleg op Youtube te posten (zie 
Ethiek). Als de geïnterviewde anoniem wenst te blijven, geef je hem of haar een nummer in 
je onderzoeksverslag, bijvoorbeeld ‘respondent 1’. Spreek af hoeveel informatie je daarbij 
vermeld over bijvoorbeeld leeftijd of beroep, leg deze afspraken vast en houd je daaraan. 

Participerende observatie 
 Participerende observatie is veldonderzoek, waarbij je je als onderzoeker in een organisatie 
of omgeving begeeft om meer informatie te verzamelen over je onderwerp. Dit kan door 
waarneming, fotografie, gesprekken etc. Je begeeft je weliswaar in de omgeving en 
‘beweegt mee’ met de dagelijkse routines, maar je bent er zelf niet werkzaam. Het is dus 
geen stage of plaatsing. Je bent er om met enige afstand te registreren. Maak ook hier 
goede afspraken over het gebruik van je verzamelde gegevens en de privacy van 
betrokkenen 

Documentanalyse 
Voor deze vorm van kwalitatief onderzoek duik je bijvoorbeeld museumcollecties of 
archieven in. Zorg ervoor dat je goede afspraken maakt over toegang en gebruik. 

 

 

3.3 Kwantitatief onderzoek 
  

Kwantitatief onderzoek is geschikt voor het verzamelen van voorkeuren of gegevens van 
grotere groepen mensen. Omdat kwantitatief onderzoek (bijvoorbeeld het afnemen van 
enquête of poll) minder tijd kost dan bijvoorbeeld het afnemen van een diepte-interview, 
kan de onderzoekspopulatie (het aantal mensen dat deelneemt aan het onderzoek) groter 
zijn. Als het gaat om een korte vragenlijst of het aangeven van een voorkeur tussen, 
bijvoorbeeld vier verschillende boekomslagen, dan kun je tussen de 25 en 100 mensen 
aanspreken of schrijven. In wetenschappelijk onderzoek wordt dit nog op veel grotere 
schaal gedaan, meestal met behulp van een ‘representatieve steekproef’. Dat is een 
onderzoek waarbij willekeurig mensen uit het telefoonboek worden benaderd, waarbij niet 
gekeken wordt naar achtergrond, beroep etc. Door veel mensen te ondervragen 
(bijvoorbeeld een paar duizend), kan enigszins betrouwbaar een beeld worden gevormd 
van de standpunten van het ‘algemene publiek’. Bij het type onderzoek dat tijdens de studie 
aan de academie gebeurt, wordt vaak wèl geselecteerd, bijvoorbeeld op beroepsgroep of 
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op leeftijd. Dat is niet erg, maar wat voor jouw onderzoekspopulatie geld is dus niet 
noodzakelijkerwijs zo voor alle Nederlanders. Een dergelijke steekproef is dan nooit 
representatief. Mensen aanspreken op straat komt nog het dichtst in de buurt. 

 
 Zorg dat een kwantitatief onderzoek zo is vormgegeven dat je precies de informatie krijgt 
die je nodig hebt en niet meer. Het moet niet te lang duren. Als je met een bord met 5 
logo’s mensen op straat aanspreekt en hen vraagt welke het meest hun voorkeur heeft en 
welke het minst, dan houd je het nog overzichtelijk. Kom je met een lange vragenlijst aan, 
dan hebben mensen daar meestal geen zin in. Vraag je dus goed af of je in korte 
meerkeuzevragen de gegevens gaat krijgen die je nodig hebt, want misschien wil je niet 
alleen weten welke logo’s mensen het mooist vinden, maar ook waarom. In dat geval heb je 
een andere aanpak nodig of moet je je onderzoek eventueel uitbreiden met een paar 
diepte-interviews. 
 
Supplement: 

 
S4 Voorbeeld opzet interview 
S5 Voorbeeld uitwerking interview 
S6 Voorbeeld verwerking resultaten interview 
S7 Voorbeeld opzet enquête 
S8 Voorbeeld uitwerking enquête 
S9 Voorbeeld verwerking resultaten enquête 

 
 
Aanbevolen literatuur: 

 
 Baarda, D.B. & de Goede, M.P.M. Basisboek Methoden en Technieken. Noordhoff. 1997 

Jensen, K.B. A handbook of media and communication research : qualitative and 
quantitative methodologies London / New York: Routledge, 2003 

Kawamura, Y. Doing research in fashion and dress : an introduction to qualitative methods 
Berg, 2011 

Porter, T.M. Trust in numbers : the pursuit of objectivity in science and public life Princeton: 
Princeton University Press, 1996 
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4. VISUELE ONDERZOEKSTECHNIEKEN 
 

4.1 Algemeen 
   

  Het visuele is in het wetenschappelijke werkveld lange tijd vooral beperkt gebleven tot het 
gebruik van afbeeldingen of figuren ter illustratie of verduidelijking. Er waren natuurlijk 
uitzonderingen. De archeologie kent bijvoorbeeld een rijke traditie van objectbeschrijving en 
betekenisgeving en ook in de biologie en kunsthistorie is het interpreteren van beelden een 
belangrijk onderdeel van onderzoek. Deze methodes beperkten zich echter lange tijd tot 
documenteren en categoriseren. Beeld werd in mindere mate ingezet om tot 
onderzoeksvragen te komen en nieuwe hypotheses en theorieën te ontwikkelen en te toetsen. 
De komst van praktijkgericht onderzoek en van participerend onderzoek in de sociale 
wetenschappen hebben daarin verandering gebracht. 

 Dit heeft tot gevolg dat er nu allerlei nieuwe visuele methodes worden ontwikkeld en 
toegepast, die eerder veel minder gebruikt werden of nog niet bestonden.  

 
 Voor ons als beeldmakers zijn deze technieken met name interessant omdat ze mogelijkheden 

bieden om beeldende experimenten in te zetten om onderzoeksvragen te formuleren en 
beantwoorden, relevant voor onze beroepspraktijk. Bovendien zijn wij als beeldmakers ook 
automatisch ‘beelddenkers’, wij zijn het al gewend om in en met beelden te denken. Gebruik 
van beeld voor kritische reflectie is dan een logische stap, die ons als makers in de 
gelegenheid stelt om de werking van (ons) beeld ook kritisch te herbeschouwen. Veel van de 
oefeningen die we in de lessen doen kunnen we daarmee ook inzetten bij nieuwe 
praktijkexperimenten en het beter uitdrukken en ordenen van de ideeën over ons eigen werk. 

 
 
 Aanbevolen literatuur: 

 
Barrett, B en Bolt, B. (red.) Practice as Research: Approaches to Creative Arts Enquiry Londen 

/ New York: Tauris. 2007 
Caduff, C., Siegenthaler, F. & Wälchli, T. Art and artistic research = Kunst und künstlerische 

Forschung Zürich : Zürcher Hochschule der Künste: Scheidegger & Spiess, 2011 
Gray, C. & Malins, J. Visualizing Research : A Guide To The Research Process In Art And 

Design Farnham / Burlington: Ashgate Publishing, 2009 
Jong, T.M. de Kleine methodologie voor ontwerpend onderzoek Meppel / Amsterdam: 

Boom, 1992 
Laurel, B Design research : methods and perspectives Cambridge / Massachusetts: MIT 

Press, 2003 
Law, J. After Method : mess in social science research London ; New York : Routledge, 

2004 
Margolis, E. En Pauwels (red.), L. The SAGE Handbook of Visual Research Methods 

London e.a.: Sage. 2011 
Mitchell, C. Doing Visual Research. LA/London e.a.: Sage. 2011 
Noble, I. & Bestley, R. Visual research : an introduction to research methodologies in 

graphic design Lausanne : Ava Publishing, 2005 
Padadena Art Center Tweens: technology, personal agency, engagement : a model for 

design research, 2e dr. Padadena: Art Center College of Design, 2004 
Robinson, L.B. Research-inspired design : a step-by-step guide for interior designers New 

York : Fairchild Books , 2010  
Schön, D. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action Basic Books. 

1983 
Sennett, R. The Craftsman London: Penguin Books. 2008 
Seivewright, S. Basics fashion design : research and design Lausanne: AVA, 2007 
Smith, H. & Dean, R. Practice-led Research, Research-led practice in the Creative Arts 

Edinburgh : Edinburgh University Press, 2010 
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Spencer, S. Visual Research Methods in the Social Sciences: Awakening Visions   Oxon: 
Routledge. 2011 

Sullivan, G. Art practice as research : inquiry in visual art (2e editie) London : Sage, 2010 
 
 
 

4.2 Praktijkreflectie 
 

Onderstaande methodes kunnen helpen om gedachten te ordenen en om nieuwe ideeën of 
perspectieven te ontwikkelen in reflectie op praktijk en onderzoek. 
 

Mindmapping 
We kennen de mindmap als een methode om gedachten te ordenen en als manier om 
bijvoorbeeld vanuit een thema te brainstormen of vrij te associëren. Omdat de mindmap 
nog niet dwingt tot een lineaire ordening, dat wil zeggen, het hoeft nog niet aan te sturen op 
een logisch verhaal van introductie tot conclusie, is het een handige manier om informatie 
te verzamelen en te ordenen.  
 
Aanbevolen literatuur: 

 
Buzan, T. The Mind Map Book: How to Use Radiant Thinking to Maximize Your Brain’s 

Untapped Potential  New York: Penguin PLUME 1996 (1993) 
 

Lateraal denken 
Edward de Bono ontwikkelde onder meer een methode om vanuit verschillende ‘denktypes’ 
naar een probleem te kijken: zes denkende hoofddeksels. Toepassing van een dergelijke 
methode kan nieuwe reflectieve inzichten opleveren in je werkprocessen en over je 
onderzoeksthema. Het kan bijvoorbeeld helpen om vooroordelen te toetsen.  
 
Aanbevolen literatuur: 

 
Bono, E. de Zes denkende hoofddeksels Business Contact, 16e druk, 2005 
 

Index / Archief / Database / Datavisualisatie 
Het aanleggen van een onderzoeksarchief of database, geordend naar hoofdthema’s of 
kenmerken van je onderzoek, kan helpen om je gedachten te structureren. Zorg ervoor dat 
het archief bestaat uit overzichtelijke elementen: beelden en/of kernwoorden die je in relatie 
tot elkaar kunt ordenen en herordenen en daarmee bespreken. Dit kan bijvoorbeeld door 
slides in powerpoint of fotokaarten die je op tafel legt en onderling verschuift. Je kunt ook 
post-its gebruiken op een wand of deur. Een tip: doe er ook altijd een paar afbeeldingen 
van eigen werk bij en probeer relaties te leggen tot je studieonderwerp. 
 
Ook kun je datavisualisatie inzetten, zoals infographics, dataviz en “many eyes” als 
technologische variant van visuele etnografie of mindmapping. 
 
Aanbevolen literatuur: 

 
Arts, M. “Infographics en datavisualisatie in woord en beeld” op FrankWatching website 

09/11/2011 (geraadpleegd 02/04/2012) 
http://www.frankwatching.com/archive/2011/11/09/infographics-en-datavisualisatie-in-
woord-en-beeld/ 

Meyer, E.K. Designing infographics Idianapolis: Hayden Books, 1997 
Krum, R. Cool Infographics Blog http://www.coolinfographics.com 
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Visuele Etnografie 
‘Voor een buitenstaander is cultuur zichtbaar in het gedrag of de handelingen van haar 
'participanten', zowel in materiële als ideologische zin.’ (Nijland & Abbink: 16) 

Een visuele etnografie kan verschillende vormen aannemen. De etnografie stamt af van de 
studie van vreemde volkeren. Hierbij werd al snel gemerkt dat documentatie van de 
observaties van onderzoekers in geschreven tekst niet voldoende was om een goed beeld 
van de gebruiken van de vreemde culturen te schetsen. Daarom werden ook tekeningen, 
foto’s en later film hiervoor gebruikt. Wat deze technieken onderling verbindt en relevant 
maakt voor visueel onderzoek is het ‘uitzoomen’ en ‘inzoomen’ dat de onderzoekers 
bezigen. Zo worden niet alleen situaties, kaarten en gebeurtenissen geschetst, maar ook 
gedetailleerde tekeningen van objecten of inventarissen gemaakt. Visuele etnografie leent 
zich voor het weergeven van situaties om bijvoorbeeld productiemethodes of –gebruiken te 
beschrijven. Hierbij kan de onderzoeker verschillende details ook wat verder uitdiepen.  
 
Aanbevolen literatuur: 

 
Gansterer, N. Drawing a Hypothesis: Figures of Thought Wenen / New York: Springer. 2011  
Nijland, D. & Abbink, J. ‘Visuele Etnografie: Theorie, methoden en mogelijkheden’ in Facta 

nr. 4 Vol. 5, 1997:16-19 [m.n. gebruik van film in visuele etnografie] 
Spencer, S. Visual Research Methods in the Social Sciences: Awakening Visions London: 

Routledge, 2011: 141    
 

Beeldessay 
 Een verhaal in beelden kunnen vertellen, is een bruikbare techniek voor visueel ingestelde 

mensen. Omdat je wel streeft naar een ‘verhaallijn’ met een logisch verloop, leent het zich 
ook goed voor het overbrengen van je ideeën naar een publiek. Werken met beeld biedt de 
mogelijkheid om naast duidelijkheid ook een beetje mysterie in je verhaal te brengen. 
Probeer die eigenschap wel verstandig in te zetten en houd het geheel wel helder. Een 
beeldessay van een ontwerpproces kan bijvoorbeeld inzicht geven in je werkwijze van 
ideeën tot product of in de mogelijkheden van jouw eigen beeldende vocabulaire. Met een 
beetje tekst erbij kun je het eventueel verder structureren. 

 

Procesjournaal 
Een procesjournaal bestaat naar keuze uit bijvoorbeeld een reflectief dagboek of een beeld, 
foto of filmjournaal, geluidsopnamen, schetsen, screenprints, kalenderprints of een 
combinatie van deze technieken.  

 Net als de andere reflectieve onderzoeksmethodes dient deze methode om 
onderzoeksdata vanuit de materiele wereld en vanuit de beroepspraktijk te genereren. Je 
onderzoekt je eigen werkmethodes of die van een ander en gebruikt deze inventarisatie om 
vervolgens vragen te stellen over de manier waarop besluiten worden genomen en 
bijvoorbeeld ‘vergissingen’ gebruikt worden in het creatieve proces. De methode die je 
gebruikt kun je het best afstemmen op de manier waarop je werkt. Werk je bijvoorbeeld 
snel en spontaan, dan is het niet makkelijk om tijdens dat proces om de 5 minuten een foto 
te maken. Een camera laten draaien op de achtergrond kan dan wel. Neem je juist vaak 
pauzes of afstand, dan kan je wel tussendoor foto’s maken. Ben je juist iemand waarbij de 
meeste besluiten worden gemaakt tijdens het nadenken over en verzamelen voor een 
project en is de uitvoering daarna juist vrij recht-toe-recht-aan, dan kun je proberen juist dat 
vroege denkproces te documenteren.  

  

Kritische groepsgesprekken 
 Vaak wordt tijdens een brainstormfase het hebben van kritiek ontmoedigt; kritiek is hier 
zogezegd contraproductief, want het gaat om ongehinderd denken en associëren. In de 
uitvoerende fase van projecten is echter kritiek een wezenlijk onderdeel van het creatieve 
proces: kritiek stimuleert nieuwe ideeën. In het kunstonderwijs is (opbouwende) kritiek heel 
belangrijk en kan het een wezenlijke rol spelen in het verder verbeteren van producten en 
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ontwikkelen van oplossingen. Niet alleen in één op één begeleiding tussen student en 
docent, maar ook tussen studenten onderling kunnen groepsgesprekken vol kritiek en 
discussie worden ingezet als een manier om te evalueren en verder te creëren. Het 
samenbrengen van een groepje ‘critici’ en het documenteren van de discussies die 
plaatsvinden en hun invloed op het vinden en kiezen van uiteindelijke oplossingen kan dus 
als praktijkgerichte onderzoekstechniek worden ingezet.  

 
Aanbevolen literatuur: 

 
Lehrer, J. “De magie van de groep” in ODE supplement NRC Handelsblad 17/03/2012: 17-19 
Lehrer, J. Uit het niets: de nieuwe wetenschap van creativiteit Uitgeverij Contact, 2012 

 
 

4.3 (Vergelijkend) Beeldonderzoek 
 

Hermeneutiek en Fenomenologie  
Hermeneutiek wordt vaak gebruikt voor de interpretatie van met name bijbelse teksten, 
maar Hermeneutiek staat oorspronkelijk voor interpretatieleer in het algemeen. De term 
werd ingevoerd in het oude Griekenland door de dichter Homerus en onder meer gebruikt 
door Plato. Hermeneutiek werd toegepast voor het uitleggen of vertalen van de mythologie 
en berichten van de goden. Edmond Husserl raakte geïnteresseerd in de toepassing van 
hermeneutiek om verschijnselen in de fysieke wereld te duiden, via een verschijnsel dat hij 
Fenomenologie noemde. 
 
Fenomenologie gaat uit van het ‘lezen’ van objecten, door ze eerst te ontdoen van hun 
oorspronkelijke context en wat we van hen weten. Je bekijkt de objecten en hun onderlinge 
samenhang dus als het ware met nieuwe ogen en reageert er intuïtief op. Kijkt hoe je ze 
ervaart, wat je denkt dat hun essentie is en wat ze ‘doen’ met hun omgeving. Edmond 
Husserl ontwikkelde deze methode als een kritiek op de vanzelfsprekendheid waarmee wij 
onze omgeving tegemoet treden. Fenomenologie is ook een zinvolle methode om op 
artistiek werk toe te passen, vooral tijdens werkbesprekingen in kleine groepen. Het is een 
manier om zonder achtergronden prijs te geven of te bespreken eens opnieuw naar werk te 
kijken zoals een willekeurige bezoeker van een expositie ernaar kijkt. Associaties van 
anderen kunnen daarbij heel leerzaam zijn.  
 
Aanbevolen literatuur: 

 
Aydin, C. (red.) De vele gezichten van de fenomenologie Kampen: Klement. 2007 
Busch, A. The uncommon life of common object: Essays on Design and the Everyday New 

York: Metropolis Books. 2004  
Eco, U. Kant en het vogelbekdier Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2001 (1997) 
Humphrey, N. Seeing Red: A study in consciousness Cambridge, Mass. & Londen: Belknap 

Press of Harvard University Press. 2006  
Kemper M. (red.) Object | Affect: dingen en teksten Den Bosch: Pels & Kemper. 2010  
Kummer, M.F.K.P. Tijdelijke Literatuur: interpreteren volgens Heidegger. Tilburg University 

Press, 1997 
Oosterbaan, J.A. Fenemenologie als methode. 
Pol Droit, R. How are Things? A Philosophical Experiment Londen: Faber. 2005  
Schuhmann, K.J. “Edmund Husserl en de fenomenologie” Igitur Universiteitsbibiliotheek 

Universiteit Utrecht Website 02/07/2007  (geraadpleegd 03/01/2012) http://igitur-
archive.library.uu.nl/sg/2007-0702-200751/edmund.pdf 

Turkle, S. (red.) Evocative Objects: Things we Think With MIT Press. 2007  
 



Handboek PRAKTIJK RESEARCH 2011 / 2012 WILLEM DE KOONING ACADEMIE Jolande Bosch  - 16 - 

Beeldanalyse / Beeldbeschrijving 
Deze techniek kun je gebruiken voor het bestuderen van niet alleen de voorstelling, maar 
ook de compositie, kleurgebruik, belichting etc. van een beeld. Zie het supplement voor een 
uitgebreide lijst van kenmerken waar je bij een beeldanalyse op kunt letten. 

Iconografie / Iconologie 
Met iconografie wordt beeldbeschrijving bedoeld, maar vaak ook beeldinterpretatie 
(iconologie). Iconografie als methode voor beeldonderzoek wordt vooral toegepast als er 
veel christelijke symboliek in beelden aanwezig is. Dat kan gelden voor bijvoorbeeld oude 
religieuze schilderijen en beelden, maar ook voor werk van eigentijdse kunstenaars die 
bewust gebruik maken van dezelfde symbolen in een nieuwe context. 
Er zijn enkele goede naslagwerken waarin de betekenis van dergelijke symboliek kan 
worden opgezocht, de meest gebruikte is het handboek van James Hall. 
 
Aanbevolen literatuur: 

 
Hall, J. Hall’s iconografisch handboek Primavera Pers. 1992  

 

Onderzoek naar Visuele analogieën 
Overeenkomsten ofwel relaties tussen objecten of afbeeldingen kunnen ook leiden tot meer 
duidelijkheid over de eigenschappen van beelden en hun werking. Bovendien wijst een 
dergelijke aanpak ook  op de context-afhankelijkheid van alle beelden en ben je als 
onderzoeker gedwongen hierbij stil te staan als je een experiment doet met beelden in 
relatie tot elkaar en tot de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een expositie. 
 
Douglas Hofstadter introduceert een aantal ‘tafelblad experimenten’ die ertoe dienen om 
relaties tussen verschillende objecten en verschijnselen te onderzoeken en te ordenen. 
Voor hem is dit een methode om creativiteit te introduceren in computer modellen. Voor ons 
een geschikte methode om onderzoek, structuur en analyse visueel te maken. Daarom 
gebruiken we in de lessen en als onderzoeksmethode regelmatig objecten, beeld en 
bijvoorbeeld tekstregels op kaarten en labels waarmee we kunnen schuiven en structureren 
en waarover we onderling discussies kunnen voeren. Uitgangspunt is, dat koppeling en 
verschuiving van verschillende begrippen en objecten onderling en de bestudering van hun 
relatie tot elkaar, kan zorgen voor nieuwe inzichten. Deze inzichten veranderen als de 
context en ordening wijzigen. Uitkomsten en registraties van zulke oefeningen kunnen dan 
weer dienen als onderzoeksdata. Dergelijke experimenten noemen we, naar Hofstadter 
‘vloeibare analogieën’. Zie ook ‘Index/Archief/Database’. 
 
Ook ruimtes kunnen op dergelijke wijze worden bestudeerd. In ruimtelijke ordeningen 
vinden ook verschuivingen in ordening en context plaats. Denk bijvoorbeeld aan een 
atelierruimte of een werkplaats en de activiteiten die er plaats vinden. Bij uitvoerende 
kunsten kan dit bijvoorbeeld de dansvloer of het podium zijn. 
 
Aanbevolen literatuur: 

 
Bachelard, G. The Poetics of Space: The classic look at how we experience intimate 

places.   Boston: Beacon Press (1958)1969  
Busch, A. Geography of Home: Writings on Where we Live Princeton Architectural Press, 

1999 
Hofstadter, D.R. Fluid Concepts and Creative Analogies: Computer Models of the 

Fundamental Mechanisms of Thought Basic Books, 1945 
Humphrey, N. Seeing Red: A study in consciousness Cambridge, Mass. & Londen: Belknap 

Press of Harvard University Press. 2006  
Stafford, B.M. Visual Analogy: Consciousness as the art of connecting  Massachusetts: MIT 

Press, 2001  
Yates, F.A. The Art of Memory Londen: Pimlico 2008 (1966)  
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Onderzoek naar Visuele Retoriek, Narrativiteit, Immersie en Metaforen 
Retoriek in tekst of beeld heeft te maken met overtuigingskracht: een retorische tekst is een 
overtuigende tekst, een retorisch beeld een overtuigend beeld. Beelden kunnen verhalen 
vertellen. Door verschillende beeldelementen te combineren, probeert een beeldmaker een 
beeld ‘leesbaar te maken’. Het oog van de kijker wordt door het beeld heen geleid om een 
verhaal over te brengen. Dit noemen we ook wel ‘narrativiteit’. Verhalende beelden of 
series beelden vormen meestal een bruikbaar onderwerp voor een onderzoek naar de 
retoriek (de overtuigingskracht) van het beeld of de beelden onderling. 
Immersie gaat over de lichamelijke beleving wanneer je ‘kopje onder’ gaat in een andere 
wereld. Dit kan een virtual reality zijn, maar ook een installatie bijvoorbeeld. In de 
kunsthistorische traditie grijpt immersie vooral terug op illusionistische beelden en 
verhaalprincipes in bijvoorbeeld het theater, de fotografie en de film (FRIS 
Onderzoeksportaal). Metaforen worden vaak gebruikt in tekst, maar ook in kunstwerken en 
communicatie-uitingen, ze zeggen het één, maar verwijzen naar het ander en geven 
daarmee het beeldende ‘verhaal’ een nieuwe wending. 
 
Aanbevolen literatuur: 

 
Draaisma, D. De Metaforenmachine: een geschiedenis van het geheugen Historische 

Uitgeverij, 2003 
FRIS Onderzoeksportaal ‘De binnenkant van het beeld. Immersie en normativiteit op het 

snijpunt van theater en film’ Onderzoeksproject Universiteit  Antwerpen 2010-2012 
(geraadpleegd 02-12-2011) http://www.researchportal.be/project/de-binnenkant-van-het-
beeld-immersie-en-narrativiteit-op-het-snijpunt-van-theater-en-film--(UA_24886)/ 

Jansen, M. “Gehersenspoeld door metaforen” Kennislink Website 14/06/2011 
(geraadpleegd 02/01/2012) http://www.kennislink.nl/publicaties/gehersenspoeld-door-een-
metafoor 

Vanhoutte, K. ‘Reis naar de Binnenkant van het Beeld’ uit Cross-over. Kunst, media en 
technologie in Vlaanderen. BAM/Lannoo Campus, 2008: 105-115 BAM Website 
(geraadpleegd 02-12-2011) http://www.bamart.be/pages/detail/nl/3539 

 

Semiotiek 
Semiotiek richt zich op de bestudering van tekens. Dit kunnen zowel taalkundige als visuele 
tekens (beeldelementen) zijn, hoe deze ontstaan zijn, gebruikt worden en hoe wij ze ‘lezen’. 
 De twee belangrijkste grondleggers van de semiotiek zijn taalkundige Ferdinand de 
 Saussure (1857-1913) en de filosoof Charles Sanders Peirce (1839-1914). Later werd de 
semiotiek onder meer ook verder uitgewerkt door Roland Barthes (1915-1980). 
  
Omdat de semiotiek van Saussure zich vooral op taal richt, gebruiken wij in onze lessen 
liever de semiotiek van Peirce en Barthes. C.S. Peirce onderscheidt bijvoorbeeld verschil in 
tekensoorten: indexicaal (index), iconisch (icoon) en symbolisch (symbool), welke goed 
kunnen worden gebruikt in beeldanalyse en beeldvergelijkend onderzoek. Zie voor meer 
informatie de bijlage in het supplement: Samenvatting Semiotiek C.S. Peirce: icoon, index 
en symbool. Ook richt Peirce zich zowel op de drager van het teken (representamen), als 
op het object waarnaar het teken verwijst (object), alsook op de interpretaties van onze 
‘lezing’ van tekens (interpretant).  
 
Roland Barthes gebruikte semiotiek om in navolging van Saussure de verborgen mythen 
van de moderne samenleving bloot te leggen en te bekritiseren. Dit deed hij onder meer 
door over reclames en producten en hun verborgen betekenissen te schrijven.  

 
 Aanbevolen literatuur: 

 
Barthes, R. Mythologieën Utrecht: Uitgeverij IJzer, 2002 (1957) 
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Port, R. “Icon, Index and Symbol (short version) in Linquistics L103, Fall, 2000 Indiana 
University Bloomington lesmateriaal 2000 Geraadpleegd op 01/11/2011 
http://www.cs.indiana.edu/~port/teach/103/sign.symbol.short.html  

 
 
Supplement: 

 
S10 Voorbeelden Mindmap 
S11 Voorbeelden Index / Archief / Database / Datavisualisatie 
S12 Lijst kenmerken ten behoeve van beeldanalyse 
S13 Samenvatting semiotiek van C.S. Peirce: icoon, index en symbool 
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5. HET SCHRIJVEN VAN EEN PAPER OF SCRIPTIE 
 
 

5.1 Kritische tekst of betoog 
 

 Bij de schrijfopdrachten in het kader van onderzoek en theorie aan de WdKA worden 
studenten geacht kritisch te argumenteren. Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Een 
argumentatieve (retorische) tekst is een overtuigende tekst. Hierbij gaat het om het stap 
voor stap meenemen van de lezer in het ‘verhaal van je onderzoek’. Meestal begin je uit te 
leggen wat de achtergronden en relevantie is van je project en ga je dan, onderbouwd met 
literatuur, beeld en onderzoeksdata als bijvoorbeeld fragmenten uit interviews of 
praktijkexperimenten, je vraag of probleemstelling proberen te beantwoorden. Onderweg 
geef je visies van anderen en van jezelf en je bespreekt kritisch welke argumenten vóór en 
tegen die opvattingen spreken. Door gebruik te maken van onderzoeksresultaten en 
praktijkvoorbeelden van anderen en van jezelf, wordt het voor de lezer aannemelijk dat je je 
hebt verdiept in het onderwerp en dat je tot logische conclusies komt.  
Het gebruik van bevragende en verbindende woorden als ‘dus’, ‘we zien dat’, ‘laten we ook 
eens kijken naar’, ‘zo zou het kunnen zijn dat’, ‘wellicht’ en ‘hiermee’ zijn kenmerkend voor 
argumentatieve teksten. Een overtuigend argument bevat logica: de verzamelde gegevens 
leiden tot een conclusie die de lezer kan volgen en waar hij of zij geneigd is het mee eens 
te zijn omdat er goede redenen gegeven zijn om tot deze conclusie te komen. We noemen 
dit ook wel een overtuigend of retorisch betoog.  
 
Een kritische tekst of betoog moet ‘gedocumenteerd’ zijn. Dat wil zeggen dat er een 
selectie externe bronnen voor wordt gebruikt bestaande uit boeken, artikelen, podcasts, 
websites, beeldmateriaal etc. De bronnen die je argumentatie het meest geloofwaardig 
ondersteunen zijn afkomstig van auteurs die zelf gedegen onderzoek hebben gedaan en 
dus niet zomaar een mening geven. Je kunt dergelijke boeken en artikelen herkennen aan 
de aanwezigheid van referenties en bronnenlijst en aan de achtergrond van de auteur. Een 
cultuurhistoricus die verbonden is aan een universiteit zal naar verwachting een 
diepgaander kennis van het onderwerp hebben en gebruik maken van zijn of haar kennis 
van relevant onderzoek over het onderwerp, dan een middelbare scholier of een 
willekeurige bezoeker van een expositie. Probeer dus zeker twee tot bronnen te vinden van 
auteurs met goede kennis van zaken. Overige bronnen als blogs dienen als aanvulling of 
ter illustratie, maar maken geen deel uit van je hoofdargument. 

 
 

5.2 Paper  
 

Op de WdKA is de standaard lengte voor een paper ongeveer 1500 woorden (dit zijn circa 
drie pagina’s A4 exclusief illustraties, bronnenlijst, titelblad en citaten).  
Een paper lever je zowel in print als digitaal in bij je docent op de door hem of haar 
aangegeven datum. Als je de deadline mist, moet je automatisch het volgende kwartaal 
herkansen. Je hebt daarna geen herkansingsmogelijkheid meer, dus moet hij dan in één 
keer voldoende zijn anders loopt je overgang risico. Het is dus van belang het schrijven van 
een paper niet te lang uit te stellen en goed te plannen. Je hebt dan in ieder geval de 
mogelijkheid om een slecht beoordeeld werkstuk nog een keer over te doen om je 
onvoldoende op te halen. 

 

5.3 Scriptie 
Voorwaarden  

 Zoals vermeld in jullie eindexamenregelement (OER), moet de scriptie voldoen aan: 
- De scriptie moet een omvang hebben van 5000 woorden. (dit zijn ca 10 pagina’s A4 

exclusief illustraties, bronnenlijst, titelblad en citaten).  
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- Hij moet door jou zelf verwoord zijn, in plaats van een verzameling teksten die door 
anderen geschreven zijn 

- De scriptie moet in drievoud worden ingeleverd met een digitale versie als PdF erbij. 
Deze worden verdeeld onder de eindexamencommissie, je afstudeerbegeleider en de 
mediatheek. 

- Een scriptie bevat: 
- een schutblad met titel, naam, studentnummer, afstudeerrichting en datum 
- een inhoudsopgave, hoofdstukindeling en paginering 
- een inleiding (die actualiteit en achtergronden vraagstelling behandelt en een 

overzicht van je gebruikte methodes geeft alsmede een korte beschrijving van de 
hoofdstukindeling) 

- een middendeel (hoofdstukken met bijvoorbeeld   literatuuronderzoek, 
beeldonderzoek, interviews en / of praktijkexperimenten. Elk hoofdstuk begint met 
een korte inleiding en eindigt met een deelconclusie. 

- een conclusie (kritisch, met eigen verwerking van de resultaten) 
- een bronnenlijst (met minimaal 10 relevante bronnen) 
- eventueel bijlagen zoals uitgewerkte interviews 

-     Je scriptie wordt inhoudelijk beoordeeld door je scriptiebegeleider en de vormgeving 
wordt beoordeeld door de examencommissie tijdens je eindexamenpresentatie. Het 
inhoudelijke cijfer telt twee keer, de vormgeving één keer. Samen vormt dat een (rond) 
eindcijfer voor je scriptie dat meetelt in je examenlijst. Zorg dat je scriptie er 
aantrekkelijk en verzorgd uit ziet, en dat de tekst goed leesbaar is. Je moet de scriptie 
in drievoud aanleveren: één ter beoordeling door je begeleider voorafgaand aan het 
examen, de andere twee neem je mee tijdens je presentatie en lever je in voor het 
archief en de bibliotheek. Ook dien je een dvd of cd-rom met een pdf van de scriptie in 
te leveren die exact gelijk moet zijn aan de geprinte versie die je inlevert. 

Zie voor meer informatie het examen regelement (OER) bij jouw studierichting in de actuele 
Hogeschoolgids 

 
 
Supplement: 

 
S17 Voorbeeld van een argumentatief betoog 
S18 Voorbeeld van kritische procesanalyse  
 
 
Aanbevolen bronnen: 

 
Braas, C. Taaltopics Argumenteren Noordhoff Uitgevers b.v.: 2006 
Eco, U. Hoe Schrijf ik een Scriptie?  Diverse uitgevers, nieuw en tweedehands verkrijgbaar. 

2010 (1998)  
Eemeren, F.H. van, Grootendorst, R., & Snoeck Henkemans, A.F. Argumentatie: inleiding 

in het analyseren, beoordelen en houden van betogen. Groningen: Wolters-Noordhoff, 
1995 

Groot, M. de “Betoog” op carrieretijger website (geraadpleegd 17-11-11) 
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/betoog-
schrijven 

 Jong, W.R. de Argumentatie en Formele Structuur: Basisboek Logica Boom uitgevers 2005 
Meysman, H. Paper, Project of Scriptie: van muisklik tot tekst Acco: 2008 

 Oosterbaan, W. Een leesbare scriptie Prometheus: 2009 
 Rijnboutt, J. Argumenteren Pearson Education Benelux b.v., 2011 

Sorm E. ‘Argumentatiekwaliteit loont’ in Tekstblad nr. 2, 2010  
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SUPPLEMENT 
 

S1 Voorbeeld van een onderzoeksplan voor praktijkonderzoek  
 
Onderzoeksplan:  

De virtuele en de fysieke prullenbak 
- risico en mislukking in grafisch ontwerp 
 

   
 
‘Kunst is ontstaan samen met de leugen. Wat er ook verder gezegd kan worden over haar aard, functie of zin, qua 
basisbetekenis duidt het woord ‘kunst’ op alles wat afwijkt van natuur of werkelijkheid. Kunst heeft dan ook te maken 
met onze vrijheid als mens ten opzichte van de natuur en de realiteit, met dat wat ons van het dier onderscheidt. En 
precies omdat we de vrijheid hebben om onze eigen doelen te kiezen, verschijnt ook het falen aan de horizon. Een dier 
kan mislukken, maar alleen de mens kan falen.’ (Sels: 1) 

 
Achtergronden 

 
 

Boven: Isaac Salazar ‘3D Typography book’ Issue 03 Website  
(geraadpleegd 01-03-2011)  18-02-2011  http://www.issue03.com/?p=1987 

 

Context  
De laatste tijd ben ik in de ban van wat ‘3D typografie’ of ‘ruimtelijke typografie’ genoemd wordt: grafisch 
ontwerp dat ruimtelijk beeld inzet. Er wordt dan bijvoorbeeld een woord gevormd van hout, dat wordt 
aangestoken en het verbranden van het woord gefotografeerd en ingezet als woordbeeld voor bijvoorbeeld 
een affiche. Effecten worden bereikt die, mijns inziens, nog niet zo makkelijk op de computer ontworpen 
kunnen worden of dan in ieder geval niet met hetzelfde resultaat. Als student grafisch ontwerpen, werk ik 
eigenlijk alleen nog maar achter de computer. Op de academie waren er tot nu toe best gelegenheden voor 
mij om via keuzevakken meer te experimenteren met bijvoorbeeld druktechnieken, maar dat heb ik eigenlijk 
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nooit gedaan. Ze leken minder relevant en vooral betrekking te hebben op traditionele ontwerptechnieken 
in met name 2D, terwijl ik juist meer zou willen experimenteren met ruimtelijke materialen. Misschien ben 
ik ook wel een beetje huiverig voor de risico’s die ermee gepaard gaan, ik heb namelijk het vermoeden dat 
je met zulke experimenten meer kans hebt te falen en dat het toch een ander gevoel is om dingen in een 
‘echte’ prullenbak te gooien in plaats van een virtuele op de computer. Ik kan mij nog goed herinneren hoe 
ik altijd baalde als mijn tekeningen niet wilden lukken. Tegelijkertijd trekt mij het experimenteren met 
materialen juist heel erg aan en zou ik mij heel graag wagen aan 3D typografie. Het heeft heel veel 
mogelijkheden en ik vind het beeldend heel interessant. Ik wil dit onderzoek gebruiken om mijzelf over de 
streep te helpen. 
 
Actualiteit 
De computer is niet meer weg te denken uit het vakgebied grafische vormgeving. Hij heeft ervoor gezorgd, 
dat de snelheid waarmee in grafisch ontwerp problemen kunnen worden opgelost erg is toegenomen 
(Meggs: VII). Toch is het nog maar een jaar of vijftien zo, dat de ontwikkeling van de computer en grafische 
software het mogelijk maken om grafische processen van ontwerp tot uitvoering geheel via de computer te 
laten verlopen (Verhoeven: 11). Er zijn dus nog helemaal niet zoveel lichtingen jonge grafisch ontwerpers die 
de academie verlaten hebben met de computer als hun hoofdgereedschap. Daarmee is de mogelijke ‘angst’ 
die gepaard gaat met het verlaten van deze ‘comfort zone’ en het contrast tussen de virtuele en fysieke 
prullenmand een actueel thema voor de huidige generatie jonge ontwerpers. 
 
Vraagarticulatie 
De hoofdvraag die ik mij tijdens dit onderzoek stel is:  
Wat is voor een grafisch vormgever het verschil tussen de fysieke prullenbak en de virtuele prullenbak? 
 
Deelvragen zijn: 
- Is er een verschil in ‘risico’ 
- Hebben eventuele verschillen te maken met scholing? 
- Hebben eventuele verschillen te maken met leeftijd? 
- Wat is de rol van falen bij experimenten op de computer en in fysieke experimenten? 
 
Benadering 
 
Methodes 
 
Interviews 
Graag zou ik willen onderzoeken hoe bij mijn tijdgenoten het verschil tussen de virtuele en fysieke 
prullenmand wordt ervaren en tevens een generatie terug willen gaan om te zien of er verschillen zijn. 
Hiertoe ga ik twee grafisch ontwerpers interviewen die zijn geschoold in een tijd dat de computer al 
gemeengoed was, en twee die daarvoor zijn geschoold. Ik ga hen vragen stellen over risico’s en falen in hun 
ontwerpprocessen en de rol van de computer daarin en over hun scholing. Ook ga ik vragen of ik misschien 
in hun prullenbakken mag kijken, wellicht levert dat ook stof op voor een mooi vergelijkend (beeld) 
onderzoek. 
 
Praktijkexperiment 
Ook wil ik zelf een praktijkexperiment ondernemen om na te gaan wat er voor mijn gevoel anders is aan het 
fysieke experiment ten opzichte van het experiment op de computer. Hiertoe ga ik twee praktijkopdrachten 
zowel op de computer als fysiek uitvoeren. Tussendoor ga ik bij het ontwerpen op de computer om de vijf 
minuten screendumps maken en bij het fysiek ontwerpen om de tien minuten een foto. Dit materiaal ga ik 
gebruiken als data voor mijn onderzoeksverslag. 
 
Literatuur 
Daarnaast ga ik literatuuronderzoek doen over de functie van falen en risico’s nemen in ontwerpen of ten 
behoeve van creativiteit in het algemeen. Ik heb hiervoor al een aantal geschikte bronnen gevonden (zie 
overzicht hieronder) en zal nog wat verder zoeken.  
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Benodigdheden 
Voor het goed uitoefenen van dit onderzoek heb ik nodig: 
- Contact met en toestemming van vier geschikte ontwerpers om te interviewen 
- Computer en fototoestel 
- Ruimte om fysieke experimenten te doen. Ik ben inmiddels bij de werkplaats keramiek en klei langs 

geweest en heb toestemming gekregen om daar aan opdrachten te werken.  
- Toestemming van docenten die de praktijkopdrachten geven om e.v.t. delen van de opdracht elders uit 

te voeren)  
- Mediatheek en internet om literatuuronderzoek te doen 
- Voldoende tijd (ongeveer 40 uur) om het onderzoek uit te voeren, te documenteren en uit te schrijven. 
 
Werkschema 
Voorbereiding, afspraken maken: t/m week 2 
Interviews:   week 3 t/m 8 
Praktijkopdrachten:  week 3 t/m 8 
Literatuuronderzoek:   t/m week 8 en aanvullend in week 9 en 10 
Uitschrijven onderzoekspaper:  week 9 en 10 
 
 
Contributies 
 
Kennis 
Na afloop van dit onderzoek hoop ik meer kennis te hebben opgedaan over de functie van falen in 
creativiteit en over de verschillen in invloed van de virtuele en fysieke prullenbak op de ontwerppraktijk. Ik 
ben benieuwd hoe andere ontwerpers daar over denken en of het nog nieuwe inzichten oplevert over hoe 
de huidige generatie ontwerpers met experiment en falen omgaat. In mijn zoektocht naar bronnen heb ik 
nog geen vergelijkbaar onderzoek, dat zich richtte op het mogelijke contrast tussen de virtuele en de fysieke 
prullenbak in de ontwerppraktijk. Dit maakt het wel lastiger om dit onderzoek te ondernemen, maar ook 
heel relevant. 
 
Vaardigheden 
Het onderzoek is in praktische zin voor mij ook een stok achter de deur, om eindelijk eens de sprong te 
wagen en aan de gang te gaan met fysieke experimenten met 3D typografie. Hierbij hoop ik nieuwe 
vaardigheden en ervaringen op te doen, die mijn grafisch ontwerp op de computer kunnen ondersteunen en 
(ten dele) vervangen. 
 
 
 

Amabile, T. M. ‘How to Kill Creativity’ in Harvard Business Review Sep/okt 2008. 
Gardner, H. Art, Mind and Brain: A Cognitive Approach to Creativity New York: Persueus, 1982. 
Hamilton, E.A. Graphic Design for the Computer age: Visual communication for all media New York: van Nostrand Reinhold, 

1970. 
Henderson, K. On line and on paper: Visual Representations, Visual Culture and Computer Graphics in Design Engeneering 

Massachusetts: MIT Press, 1999. 
Meggs, P.B. Meggs’ history of graphic design 5e ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 1998. 
Myers, B.A. ‘Why are Human-Computer Interfaces Difficult to Design and Implement’ 

in DTIC Online. Carnegie-Mellon University Pittsburg. 1993 (geraadpleegd 02-01-2011) 
 http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA26884 
Sels, N. ‘De finesses van het falen: een Lacaniaanse kijk op de mislukking in de mythe’, op Website Ghent University 

Academic Bubliography, 2008 (geraadpleegd 02-01-2011) 
http://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&fileOId=930743 

Verhoeven, M.A.D. ‘De (on-)zichtbare hand van de computer: Over de invloed van het gebruik van de computer als grafisch 
ontwerp gereedschap voor Nederlandse ontwerpers in de tweede helft van de jaren tachtig van de twintigste eeuw’ 
Masterscriptie Comparative Arts & Media Studies Vrije Universiteit Amsterdam, 2010. 
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Begrenzing 
Natuurlijk kan ik in dit onderzoek en in de gegeven tijd alleen stilstaan bij de dagelijkse praktijk van mijzelf en 
een viertal andere ontwerpers. Toch ga ik ervan uit dat de combinatie van interviews met vier grafisch 
ontwerpers uit twee generaties, in combinatie met literatuuronderzoek en zorgvuldig uitgevoerde 
praktijkexperimenten, voldoende materiaal opleveren om in ieder geval tot nieuwe inzichten te komen. Die 
inzichten zouden mogelijk aanleiding kunnen geven tot vervolgonderzoek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnenlijst: 

 
Meggs, P.B. Meggs’ history of graphic design 5e ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 1998. 
 
Sels, N. ‘De finesses van het falen: een Lacaniaanse kijk op de mislukking in de mythe’, op Website Ghent University 

Academic Bubliography, (geraadpleegd 02-01-2011) 
http://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&fileOId=930743, 2008 

 
Verhoeven, M.A.D. ‘De (on-)zichtbare hand van de computer: Over de invloed van het gebruik van de computer als 

grafisch ontwerp gereedschap voor Nederlandse ontwerpers in de tweede helft van de jaren tachtig van de twintigste 
eeuw’ Masterscriptie Comparative Arts & Media Studies Vrije Universiteit Amsterdam, 2010. 
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S2 Instructies bronvermelding volgens MLA methode  
 
 
 
 



Handboek PRAKTIJK RESEARCH 2011 / 2012 WILLEM DE KOONING ACADEMIE Jolande Bosch  - 26 - 

1) In de hoofdtekst 
De eerste keer in de tekst kun je het beste voornaam achternaam van de auteur, 
musicus, kunstenaar of ontwerper waar je naar verwijst gebruiken, gevolgd door 
(paginanummers), (paginanummers alleen vermelden als je niet naar het hele 
boek, stuk of werk verwijst) eventueel met achtergrondsvermelding van de 
auteur. Bijvoorbeeld; 

 
Later kun je volstaan met het vermelden van achternaam, jaar (alleen als er 
sprake is van meerdere boeken of teksten van deze auteur in je literatuurlijst) en 
paginanummers Bijvoorbeeld:  

 
Als de naam van de auteur niet bekend is, 
komt hier de naam van de uitgave te staan, 
bij een krant ook de dag van uitgave  
 
Voor Citaten (beperk deze tot waar je ze echt nodig hebt en houd ze dan beknopt) 
gebruik je doorgaans hetzelfde font als in de overige tekst, maar 1 punt kleiner en 
iets naar rechts opgeschoven, bijvoorbeeld:  

 
Een citaat staat tussen enkelvoudige aanhalingstekens. Als in het citaat ook 
woorden tussen aanhalingstekens staan, zoals hierboven, dan komen deze tussen 
dubbele aanhalingstekens te staan. 
 
Voetnoten gebruik je doorgaans alleen voor nadere definitie, uitleg of 
kruisverwijzingen. 
 

2) Bij tabellen en figuren  
 
gebruik je een nummer, dat voor elke nieuwe afbeelding, tabel of figuur doorloopt, 
dan naam auteur / maker, titel of naam afbeelding, jaar en  evt. Paginanr.  
 

Als jijzelf het figuur of de tabel hebt gemaakt, laat je de naam en de 
paginanummers weg. 
 

3) In de lijst van referenties achterin 
 
Boek: Achternaam, voorletter(s) Titel Boek Plaats uitgave: Uitgever (jaar) 

Dit voldoet niet altijd aan de standaard ideeën over schoonheid. 
 ‘Als “onverzoende verzoening” van het heterogene getuigen kubisme en montage 

van de onmogelijkheid van de moderne mens zijn ervaringen te “verwerken”.’ 
 (van de Veire. 234) 
Daarom lijkt het zo te zijn, dat de kracht van een beeld ook wel ontstaat uit 
dergelijke interne fricties. 

 

(Volkskrant, 2 april 2008. 8) 

Dit is (Wheeler. 80) eveneens kenmerkend voor het sociaal gedrag van katten.  
 

Figuur 1: Lanham, R.A. De verdeling van aandacht 2006. 3. 

Bio-semiotica Wendy Wheeler (66-7) signaleert dat er weinig verschil is tussen 
het sociale gedrag van vissen en vogels als het op visuele herkenning aankomt. 
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Als er verschil bestaat tussen het jaartal van oorspronkelijke uitgave en het 
uitgavejaar van het boek dat jij geraadpleegd hebt, vermeld je eerst het jaar van 
de publicatie die jij in handen hebt gehad, met daarachter het oorspronkelijke 
publicatiejaar, bijvoorbeeld: 

 
Artikel, muziekstuk, krantenknipsel: Achternaam, voorletter (s) ‘Titel Artikel’ in 
Naam publicatie/cd/krant Editie/nummer/uitgiftejaar en paginanrs. (Plaats 
uitgave: Uitgever alleen als het geen publieke, maar een beperkte of interne 
uitgave is, van bijvoorbeeld een universiteit of andere organisatie) 
 

 
Voor kunstwerken of designstukken vermeld je 
naast de maker, voorletters Titel of naam 
ontwerp ook eventueel formaat en techniek 
en de eigenaar/gemachtigde (courtesy 
Museum de Pont, Tilburg) jaar 
Als je zelf de maker bent, laat je de naam en de 
eigenaar weg 
 
Internetpublicatie: Achternaam auteur (als bekend) “Titel Artikel” in Naam 
website. publicatiejaar, datum van bezoek aan de site, url.  

 
Als er sprake is van meer dan één auteur:  
Bij 2 auteurs: Butler, J., en Hill, H. etc. 
Bij meer auteurs dan 2: Butler, J. et al. 
 

Als de schrijver een redacteur is die werk van anderen heeft verzameld, duid je dit 

aan door: Butler, J. (red.)  

Lanham, R.A. The Economics of Attention: Style and Substance in the Age of 
information. Chicago: University of Chicago Press. 2006 

 

Kraft, U. ‘Releasing Creativity’ in Scientific American Mind. Vol. 16, No. 1, 
2005. 16-22 

 

Butler, J. (2004) ‘Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in 
Phenomenology and Feminist Theory’ 2004, 4 december 2008, 
http://Mariabuszek.com/kcai/PoMoSeminar/Readings/BtlrPerfActs.pdf  

Richter, G. 48 Portraits: Oscar 
Wilde 70 x 55 cm, olieverf op 
doek. Courtesy Museum De 
Pont, Tilburg. 1971 

Kant, I. Kritik der Reinen Vernuft. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1956 
(1787) 
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S3 Voorbeeld onderzoekspaper  
 
 
Wat heet Creatief? 
 
Over wat creativiteit is, lijken nogal wat verschillende ideeën te 
bestaan. In dit onderzoekspaper wil ik een inventarisatie maken van die 
ideeën, bespreken hoe zij zich tot elkaar verhouden en of ik daar als 
kunstacademiestudent iets van herken in mijn directe omgeving. 
 
Uit mijn zoektocht zijn drie denkbeelden over het creatieve individu 
boven komen drijven. 
Deze denkbeelden zijn wat mij betreft terug te brengen: het ‘creatieve 
genie’, de ‘creatieve gek’ en de ‘creatieve ondernemer’. Ik zal beginnen 
met een korte beschrijving van elk type denkbeeld om vervolgens nader te 
kunnen bespreken hoe zij zich tot elkaar verhouden en in welke mate zij 
voor mij herkenbaar en relevant zijn. 
 
Het creatieve genie 
Aan creatieve mensen, vooral kunstenaars, worden vaak speciale gaven 
toegedicht. Dat wil zeggen dat het een speciaal talent vergt om creatief 
te kunnen zijn, of tenminste, creatiever dan andere mensen. Dit denkbeeld 
treffen wij bij voorbeeld aan in een artikel van Pinchas Noy uit 1972. 
Hij geeft aan dat artistiek talent een gave is die berust op tenminste 
twee factoren: een drang en motivatie om iets nieuws te creëren en een 
bijzonder talent om dit tot stand te brengen. De creatieve mens is in 
dergelijke denkbeelden denkbeelden iemand met een soort ‘heilig vuur’, 
een speciale kracht en inspiratie die hem of haar in talent gegeven is en 
bijzonder maakt en die, voortgedreven door dat ‘heilig vuur’ in staat is 
iets bijzonders te scheppen. 
 
De creatieve gek 
Ook bestaat het idee, dat mensen die uitblinken in creativiteit, op 
andere fronten juist achter blijven of disfunctioneel zijn. Dit geldt 
niet alleen het archetype van de exentrieke kunstenaar, maar gaat zelfs 
zover een verband te leggen tussen creativiteit en geestesziekte. Dit 
treffen we bijvoorbeeld aan in een onderzoek van Ulrich Kraft, 
gepubliceerd in het tijdschrift Scientific American Mind in 2005. Hierin 
wordt onder meer beschreven hoe juist een zekere vorm van autisme helpt 
om creatief te zijn; mensen met een geestesziekte blijken zich namelijk 
bijzonder goed te kunnen concentreren op een paar dingen en de rest 
eromheen ‘weg te denken’. Deze eigenschap wordt juist gunstig geacht voor 
een creatieve geest, omdat deze daardoor niet teveel gehinderd wordt door 
omstandigheden en praktische bezwaren (Kraft: 18). 
 
De creatieve ondernemer 
Naast deze twee ‘archetypen’ bestaan ideeën over de manier waarop 
creativiteit tot stand en tot bloei komt, die niet uitgaan van talent of 
psychische eigenschappen, maar juist van scholing en werkwijze. 
Designwetenschapper Nigel Cross heeft bijvoorbeeld middels experimenten 
aan weten te tonen dat vormgevers en wetenschappers in de dop, met name 
na hun tweede jaar aan het hoger onderwijs, op verschillende manieren 
hebben leren denken. Dit resulteert bij de vormgevers in meer ‘creatieve’ 
oplossingen door hun werkwijze. Zij hebben in tegenstelling tot de 
wetenschappers geleerd om niet op zoek te gaan naar het ‘enige juiste’ 
antwoord, maar naar verschillende mogelijke antwoorden, waardoor deze 
individueler en bijzonderder van aard worden. Hij brengt de aangedragen 
oplossingen ook in relatie met een door de vormgever ontwikkelde manier 
van werken en ervaring. Deze dragen bij aan de manier waarop volgende 
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vraagstukken worden benaderd. Het gaat dus niet alleen om aangeleerde 
creativiteit, maar vooral om creativiteit die zich voortdurend ontwikkeld 
van het ene project naar het andere. Creativiteit ontstaat hier door te 
doen, door te leren en te werken. 
 
De eerste twee typeringen lijken wel een beetje bij elkaar te horen. 
Geniën komen meestal over als afwijkende mensen die een beetje ‘gek’ 
zijn. Dit geldt niet alleen kunstenaars, maar ook bijvoorbeeld 
wetenschappers en componisten bijvoorbeeld. Denk maar aan de verhalen 
over Beethoven, van Gogh en aan de film A beautiful mind, waarin de 
hoofdpersoon: een nobelprijs winnende, briljante wiskundige tevens een 
antisociale, autistische stoornis heeft. 
Toch heb ik, als ik een beetje om mij heen kijk op de kunstacademie en 
onder mijn docenten die vaak ook actief zijn in het vakgebied, niet het 
idee dat ik mij tussen ‘geniale gekken’ bevind. Kunstenaars en ontwerpers 
die nu heel succesvol zijn, komen ook niet op mij over als mensen met en 
contactstoornis of zo, al lijken ze soms op hun terrein wel briljante 
ideeën te hebben. 
 
Het derde idee over creativiteit lijkt een beetje haaks te staan op de 
eerste twee typeringen, omdat daarbij niet uitgegaan wordt van een 
gegeven talent, persoonlijkheid of eigenschap, maar van aangeleerd gedrag 
dat gaandeweg ontwikkeld wordt door hard werken. Ik ben geneigd het beeld 
van de ‘creatieve ondernemer’ het meest reëel te vinden, maar dat zou dan 
betekenen dat iedereen in gelijke mate in staat zou moeten zijn om 
creatief te worden door training. Is dat ook echt zo, of spelen talent en 
persoonlijkheid toch ook een rol en heeft de meest creatieve mens 
eigenschappen van alle drie? 
 
Eigenlijk herken ik wel iets in alle drie de ‘types’ die worden 
beschreven. Vooral bij aanmelding op de kunstacademie lijkt het eerste 
beeld, dat van het ‘creatieve genie’ nog te bestaan. Of dat lijkt in 
ieder geval zo te zijn. Er wordt gekeken of je talent hebt om creatief te 
zijn, bijzondere dingen te maken. Maar misschien vergis ik mij daarin. 
Naderhand hoorde ik namelijk, dat er nog veel meer op motivatie wordt 
gelet dan op talent. Van het tweede type herken ik vooral de eigenschap 
je heel erg op iets te moeten kunnen focussen, een beetje fanatiek te 
zijn, waardoor je even blind bent voor andere dingen. Dat is trouwens ook 
een eigenschap waarover Kraft het heeft bij zijn beschrijving van het 
‘outsider genie’. Maar je komt volgens mij pas echt ergens als je ook 
bereid bent hard te werken en tegenslagen te overkomen. Een goed 
voorbeeld van een persoon die zowel een creatief talent, als een 
creatieve gek en een creatieve werker was is voor mij Steve Jobs, de 
grondlegger van Apple. Hij was een bovenmatig intelligente man, die 
talent had voor het bedenken van nieuwe oplossingen, oog had voor design 
en die het doorzettingsvermogen had om een succesvol bedrijf op te 
bouwen.  Maar ook had hij een ingewikkelde start en kwam hij op de 
universiteit (die hij nooit afmaakte) min of meer bij toeval in een 
kaligrafieklas terecht, wat hem naar eigen zeggen inspireerde tot het 
stelselmatig toepassen van eenvoudige schoonheid bij de producten van 
Apple. Van hem is ook bekend, dat een beetje obsessief compulsief gedrag 
hem daarbij niet worden ontzegd. De leerscholen en processen die blijken 
uit zijn cv tonen daarnaast een creatief ondernemer, die het niet zomaar 
opgeeft. 
 
Om ergens in uit te blinken heb je daarom wat mij betreft een goede 
startpositie nodig, de wetenschap dat je beschikt over bepaalde talenten 
of vaardigheden waar je iets mee zou kunnen doen. Daarnaast moet je 
voldoende eigenwijs en ‘bezeten’ zijn om daarmee aan de slag te gaan en 
ook anderen te overtuigen. Door hard werken en risico’s nemen leer je 
vervolgens dan heel snel beter te worden in jouw vak en kun je 
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uitblinken. Mijn conclusie is daarom dat de drie typen creativiteit 
elkaar complementeren en niet uitsluiten. Met alle drie kun je wel ergens 
komen, maar de kracht ligt in een combinatie ervan. 
 
 
 
 
 
Bronnenlijst: 
____________________________________ 
Cross, N. Designerly ways of knowing BIRD Berlin: Birkhäuser Verlag, 2007 
 
Jobs, S. ‘You’ve Got to Find What You Love’ Toespraak bij afstudeerceremonie 
Stanford Universiteit, 12 juni 2005 12/08/2011 Beschikbaar via; http://rejuv-a-
nationstation.com/files/SteveJobsAddress.pdf 
 
Howard, R. ‘A Beautiful Mind’ Film, 2011 
 
Kraft, U. ‘Unleashing Creativity’ in Scientific American Mind 16, 1:16-22, 2005 
 
Noy, P. ‘About Art and Artistic Talent’ in The International Journal of 
Psychoanalysis 53:243-249, 1972 
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S4 Voorbeeld opzet interview 
 
Voorbeeld 1: kwalitatief onderzoek middels beperkt open interviews 
 
Onderzoeksvraag: 
In welke mate fungeert het shopconcept van de Nokia-store in de perceptie van de consument als 
showroom en/of als verkooppunt, ofwel waar ligt het zwaartepunt tussen deze twee 
eigenschappen? 
 
Globale onderzoeksvragen voor de interviews: 
In de gesprekken wil ik zoveel mogelijk open vragen stellen. Als een respondent langer over een 
onderwerp uitweidt, zal ik hem of haar daar de ruimte voor geven, maar af en toe bijsturen. 
 
Dimensie  Label   voorbeeld van Beschrijving 
Bezoekoverweging Bezoekfrequentie ongeveer drie keer per jaar 
   Bezoekreden  overzicht, ontspanning, advies 
Koopoverweging Aanwezigheid  ik zou daar niet gauw iets kopen 
   Koopprikkels  lay-out, design, techniek, sfeer, prijs 
Eigenschappen winkel Winkelklimaat  uitnodigend, ruimtelijk, schoon 
   Winkelimago  modern, hip, oubollig 
   Winkelomgeving kleur, architectuur, ruimte 
   Productaanbod  divers, verassend, up-to-date 
(gebaseerd op Baarda, D.B. & Goede, M.P.M. de Basisboek Methoden en Technieken 2001:176) 
 
Vragen die kunnen voorkomen zijn bijvoorbeeld:  
Wat vond je van het interieur van de Nokia-store? 
Vind je het een prettige winkel om in te zijn en waarom (niet)? 
Als je een nieuwe telefoon nodig hebt, waar zoek je die dan uit? 
Bevestigt het interieur van de Nokia-store het beeld dat je van het merk hebt, zo ja/nee waarom? 
Waar komt dat beeld volgens jou vandaan? 
Zou je er wel eens zomaar binnenlopen, zo ja hoe vaak ongeveer, zo nee, waarom niet? 
Tot slot: heb je zelf nog iets toe te voegen en waren de vragen duidelijk? 
 
Voorbeeld 2: kwalitatief onderzoek middels open diepte-interview 
 
Onderzoeksdoel: 
Er achter komen hoe informatief en bruikbaar het identiteits-strategisch adviesrapport voor de klant 
is en waar nog verbeterpunten liggen 
 
Vragen: 
Hoe duidelijk is het rapport voor u? 
Hoe volledig is het rapport volgens u? 
In hoeverre heeft de consultant een goed beeld van de organisatie kunnen krijgen? 
Heeft het rapport nieuwe informatie opgeleverd en zo ja welke? 
In hoeverre kunt u het eens zijn met de gedane aanbevelingen? 
Denkt u dat u na dit traject een duidelijker beeld heeft van de doelstellingen van uw onderneming 
en zo ja, waaruit blijkt dit? 
Denkt u dat u uw medewerkers na dit traject een duidelijker beeld kunt geven van uw doelstellingen 
en zo ja, waaruit blijkt dit? 
In hoeverre acht u het mogelijk dat het rapport uw beleidsbeslissingen op het gebied van profilering 
zal beïnvloeden? 
Heeft u nog overige opmerkingen over het traject?
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S5 Voorbeeld uitwerking interview 
 
Voorbeeld 1 Dataverwerking naar aanleiding van interviews 
 
Bezoekoverweging 
Bezoekfrequentie 
R1: ongeveer eens per jaar 
R2: ongeveer eens per twee maanden 
R3: hooguit eens per jaar 
R4: waarschijnlijk nooit meer 
R5: ongeveer twee keer per jaar 
R6: ongeveer eens per jaar 
Bezoekreden (in volgorde van noemen) 
R1: wijze van gebruik nieuwe technologieën, oriëntatie (vormgeving) eventueel nieuw toestel 
R2: supermarkt aan overkant, fan van Nokia en Finland, nieuwe producten, eventueel nieuw 

toestel 
R3: koop vorige (en waarschijnlijk ook volgende) telefoon, e.v.t. reparatie indien nodig 
R4:  ‘dat heb jij me gevraagd’ > alleen op verzoek 
R5: winkelen (kijken), technisch advies of reparatie 
R6:  nieuwe technologieën, nieuwsgierigheid, alleen kijken 
 
Koopoverweging 
Aanwezigheid (in volgorde van noemen) 
R1: ja, mits gunstig abonnement (anders direct via provider of internet) 
R2:  ja, maar bestel een nieuw toestel waarschijnlijk direct bij de provider 
R3:  ja, i.c.m. een eenjarig abonnement (onder invloed van status huidig abonnement) 
R4: nee, nokia toestel bevalt niet 
R5: ja, probeert kooplust te onderdrukken 
R6: nee, huidig toestel bevalt niet, vindt meeste nokia’s te plastic en niet gebruiksvriendelijk 
 
Etc…. 
 
Voorbeeld 2 Dataverwerking naar aanleiding van interviews 
 
Uitgebreide uitwerking van de (opgenomen) interviews bijgesloten als bijlage, in de hoofdtekst 
worden een aantal citaten hieruit gelicht of er wordt naar de resultaten verwezen.  
 
Respondent 1 
Hoe duidelijk is het rapport voor u? 

Het is een goed opgebouwd en duidelijk verhaal dat goed te volgen is, een heldere visie 
weergeeft en ook bepaald niet saai is. 

Hoe volledig is het rapport volgens u? 
Duidelijk en goed geconcentreerd op het doel van de opdracht. Er is niet te veel daarvan 
afgeweken door ook randvraagstukken mee te nemen. 

In hoeverre heeft de consultant een goed beeld van de organisatie kunnen krijgen? 
De consultant heeft in zeer korte tijd goed inzicht gekregen in de organisatie, de producten en 
diensten. 

Heeft het rapport nieuwe informatie opgeleverd en zo ja welke? 
Het is goed om een derde onafhankelijke persoon een onbevooroordeelde visie te laten geven. 
Hierdoor krijgen we niet alleen een bevestiging van bepaalde eigen beelden, maar het werpt ook 
een nieuw licht op bepaalde zaken. Het zet ons weer eens aan het denken. 

In hoeverre kunt u het eens zijn met de gedane aanbevelingen? 
We hebben er qua design van de nieuwe brochure en qua slogans er een goed alternatief bij die 
we mee kunnen nemen in het ontwerp. Ook onze bereikbaarheid op de internetsite wordt weer 
onder de loep genomen. 

Wat zou u een reële investering vinden voor een dergelijk traject? 
  Niet meer dan 1200 euro. 
….. etc…. 
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S6 Voorbeeld verwerking resultaten interview 
 
Voorbeeld 1:  
De resultaten van dit onderzoek tonen weer eens aan dat een merkimago uit zoveel factoren is 
opgebouwd, dat afzonderlijke invloeden zich moeilijk op waarde laten schatten. De vraag is in 
welke mate de in de Nokia-store gecreëerde belevings-symboliek en het winkeldesign in het 
algemeen de merkwaarde beinvloeden, is dus niet zomaar te beantwoorden. Toch valt er uit dit 
onderzoek wel het één en ander op te merken over de mate waarin het shopconcept een 
succesvolle stap is voor Nokia en de rol die een dergelijk concept potentieel zou kunnen spelen. 
 
Het blijkt, dat bij de bestaande gebruikers van Nokia producten (zoals geselecteerd voor het 
onderzoek), de gebruikservaring van grote invloed is voor de interesse in andere uitingen en 
producten van het bedrijf. In twee gevallen was een negatieve ervaring reden om eigenlijk geen 
interesse meer in het merk te hebben, dus ook niet in de winkel.  
 
Het winkeldesign van de Nokia-store heeft er de schijn van, een merk dat wat ‘massaal’ en 
‘gewoontjes’ is (volgens de helft van de respondenten) wat op te vijzelen. Terecht wordt opgemerkt 
dat het product daar dan wel in mee zou moeten gaan… etc….. 
 
Voorbeeld 2: 
 
De behoefte aan extern strategisch advies hangt vreemd genoeg omgekeerd evenredig samen met 
de vraag: als een manager het bekend is met het belang van strategisch en identiteits- bewustzijn 
voor een goede profilering van het bedrijf, is de kans dat hij of zij daar professionele hulp bij vraagt 
het grootst. Dit heeft onder meer tot gevolg dat dit niet wil zeggen dat de grootste noodzaak tot 
investeringen op dit gebied ook ligt bij de bedrijven met de grootste bereidheid tot investeren. 
 
Uit de antwoorden van de respondenten blijkt, dat die investering liefst ergens tussen de 1500 euro 
ligt. Als het ontwikkelde traject strikt wordt toegepast en de consultant slechts twee locatiebezoeken 
aflegt en alle gevraagde documentatie van het lijstje direct ter beschikking krijgt, moet dit te doen 
zijn. Over de resultaten zijn de bezochte organisaties overwegend positief. Respondent 1 reageert 
bijvoorbeeld als volgt op mijn navraag naar het nut van het advies: 

Het is goed om een derde onafhankelijke persoon een onbevooroordeelde visie te laten geven. 
Hierdoor krijgen we niet alleen een bevestiging van bepaalde eigen beelden, maar het werpt ook 
een nieuw licht op bepaalde zaken. Het zet ons weer eens aan het denken. 

 
Dit sterkt mijn overtuiging dat ook voor kleinere bedrijven extern strategisch advies, goed te doen 
moet zijn. Het vakgebied Designmanagement hoeft daarmee dus niet beperkt te blijven tot grote 
organisaties.  
Meer concurrentieonderzoek lijkt mij wenselijk. Wat levert bijvoorbeeld een (gratis) traject bij 
Syntens op of een traject met een grafisch ontwerper en wat levert deze aanpak aan meerwaarde?  
 
Etc…
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S7 Voorbeeld opzet enquête 
 

I have heard of SuikerZoet via:

newspaper/magazine

folder 

previous years

internet

posters 

word of mouth

This year I visit:

��¿OP

��¿OPV

��¿OPV

��¿OPV

PRUH�WKDQ���¿OPV

My age:

< 20 years

20 - 40 years

40 - 70 years

> 70 years

SuikerZoet Filmfestival 
Visitor Survey

I live in:

Schiedam

Vlaardingen

Maassluis

Rotterdam

Delft / Den Haag

Elsewhere

Visits festival:

1st time

2nd or 3rd time

4th or 5th time

> 6 times

I think it is:

Fantastic

Quite good

Not great

We appreciate if you can answer

this survey by tearing on the dotted

line next to the right answer

Ik ken SuikerZoet via:

krant of tijdschrift

programmaboekje 

voorgaande jaren

internet

posters 

via via

Dit jaar bezoek ik:

��¿OP

��¿OPV

��¿OPV

��¿OPV

PHHU�GDQ���¿OPV

Mijn leeftijd:

tot 20 jaar

20 - 40 jaar

40 - 70 jaar

vanaf 70 jaar

SuikerZoet Filmfestival 
Scheurenquete

Ik woon in:

Schiedam

Vlaardingen

Maassluis

Rotterdam

Delft / Den Haag

Elders

Bezoekt Festival

1e keer

2e of 3e keer

4e of 5e keer

 6e of 7e keer

Ik vind het Festival:

fantastisch

wel leuk

helemaal niks

Wij stellen het op prijs als u deze 

enquete wilt beantwoorden met een 

scheurtje naast het juiste antwoord
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S8 Voorbeeld uitwerking enquête 
 

SUIKERZOET FILMFESTIVAL SCHEURENQUETES (238 respondenten)

Ik ken het festival via Ik woon in
Krant of tijdschrift 24 Schiedam 150
Programma 69 Vlaardingen 25
Voorgaande jaren 110 Maassluis 2
Internet 18 Rotterdam 32
Posters 7 Delft/Den Haag 7
Via via 60 Elders 15

Dit jaar bezoek ik
1 film 49 Bezoekt festival
2 films 63 1e keer 80
3 films 41 2e of 3e keer 96
4 films 34 4e of 5e keer 42
meer dan 4 films 48 6e of 7e keer 10

Mijn leeftijd
tot 20 jaar 10 Vind het festival
20 - 40 jaar 69 Fantastisch 190
40 - 70 jaar 152 Wel leuk 35
vanaf 70 jaar 1 Helemaal niks 1
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S9 Voorbeeld verwerking resultaten enquête 

Uitslagen Bezoekersenquête 
 
De scheurenquêtes werden ingeleverd door 238 bezoekers aan het festival. 
Zij gaven antwoord op de volgende vragen:  
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S10 Voorbeelden Mindmap 
 

 
 
Bron afbeelding boven: Bliqopblog wordpress blog 17/05/2010 (geraadpleegd 02/04/2012) 
http://bliqopblog.wordpress.com/2010/05/17/mindmapping-2-0/ 
 
Bron afbeelding onder: Handige Websites website 25/09/2007 (geraadpleegd 02/04/2012) 
http://www.handigewebsite.nl/hoe-maak-ik-online-een-mindmap/ 
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S11 Voorbeelden Index / Archief / Database / Datavisualisatie 
 
INDEX 

 
Bron afbeelding boven:  
Mäder, R. “Visual index of all 59 stellated Icosahedra” op Mathconsult Website (geraadpleegd 
02/04/2012) http://www.mathconsult.ch/showroom/icosahedra/list-graph.html 
 
(BEELD) ARCHIEF 

 
Bron afbeelding boven: 
Diagonal Thoughts Website 26/05/08 (geraadpleegd 01/04/2012) 
http://www.diagonalthoughts.com/?p=192 
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S12 Lijst kenmerken ten behoeve van beeldanalyse 
 
 
 
Formaat  
wat is het formaat van het beeld en wat is de invloed van dat formaat op hoe het overkomt? 
 
Techniek / uitvoering  
welke technieken zijn gebruikt? 
 
Compositie  
hoe zijn de beeldelementen geplaatst ten opzichte van elkaar, zijn er volle en/of lege plekken, is het 
beeld symmetrisch of asymmetrisch opgezet, geven de objecten een kijkrichting aan etc.? 
 
Afsnijding    
hoe is het beeld afgesneden en waarom denk je dat dit zo is gedaan? 
 
Focus 
waar wordt je blik naartoe geleid in het beeld? 
 
Belichting  
hoe is de belichting binnen het beeld (sterkte en richting)? 
 
Kleurgebruik 
welke kleuren zijn gebruikt en met wat voor resultaat? 
 
Vormgebruik  
welke vormen zijn gebruikt en met wat voor resultaat? 
 
Textuur  
van welke textuur/texturen wordt gebruik gemaakt? 
 
Contrasten  
hoe wordt gebruik gemaakt van contrasten in kleur, vorm of thematiek? 
 
Abstractieniveau  
hoe realiteitsgetrouw is de afbeelding? 
 
Tijdskenmerken  
wat zijn zichtbare kenmerken van de periode waaruit het beeld afkomstig is? 
 
Expressie    
beschrijf het gevoel dat jij denkt dat dit beeld communiceert, gebruik de eerder benoemde 
kenmerken bij deze beschrijving 
 
Betekenis     
beschrijf welke betekenis dit beeld volgens jou communiceert, gebruik de eerder benoemde 
kenmerken en expressie bij deze beschrijving 
 
Context/Presentatie 
Hoe wordt het beeld aan jou gepresenteerd, wat is de omgeving of gelegenheid waarin het te zien 
is en wat zijn de invloeden daarvan op interpretatie en beleving? 
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S13 Samenvatting semiotiek C.S. Peirce: icoon, index, symbool 
 
SAMENVATTING BEELDANALYSE NAAR C.S. PIERCE 
Charles Sanders Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Volume I, 
Cambridge: Harvard University Press, 1960 (1903) : 79. 
 
Voor je bronnenlijst kun je als referentie naar deze tekst gebruiken: 
Bosch, J.T. (2011) ‘Samenvatting Beeldanalyse naar Pierce’ uit cursusmateriaal 2011. 
 
Charles Saunders Peirce was een filosoof/mathematicus in de laat 19e eeuw. Volgens 
Peirce zijn er 3 soorten tekens: Icoon, Index en Symbool. Tekens zijn visuele stimuli 
waaraan betekenissen kunnen worden toegedicht. Ieder beeld kan worden opgevat als 
drager van tekens en daarmee drager van betekenissen. De verschillen liggen in hoe de 
betekenis wordt toegekend in relatie gebracht tot het teken. 
 
Icoon 

Het Icoon, (iconiciteit) is het makkelijkst herkenbare teken: het geeft iets weer dat 
lijkt op wat het wil zeggen. Dus een foto van een olifant wordt herkend als; precies, 
een foto van een olifant.  
 

Index 
Een Index, (indexicaliteit) verwijst naar iets: het is een soort spoor dat naar een 
tetekenis leidt, dat je aan iets anders doet denken. Bijvoorbeeld voetstappan in het 
zand verwijst naar een mens die daar heeft gelopen. Muzieknoten verwijzen naar 
klank. Het gebruik van de kleuren rood, wit en blauw verwijst naar Nederland 
omdat het de kleuren van de Nederlandse vlag zijn.  Beeldmakers die niet letterlijk 
willen verbeelden (middels iconiciteit), maar ook niet teveel willen steunen op 
herkenning door conventies (symboliek) gebruiken de index als manier om 
associaties op te wekken. Bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde 
kleurcombinaties of patronen die we associëren met een bepaald land (denk aan 
schotse ruit en Schotland, rood wit groen en Italië), door woordbeelden te maken 
die bijvoorbeeld doen denken aan muzieknoten etc. Als in een bepaalde sector 
vaak gebruik gemaakt wordt van dit soort indexicale verwijzingen, kunnen daaruit 
alsnog visuele conventies (symbolen) ontstaan (zie ‘symbool’). Metaforen zijn 
meestal indexicale tekens, die soms verworden tot symboliek als ze veel worden 
gebruikt. 
 

Symbool 
Een symbool is een conventie. Meerdere mensen zijn het erover eens dat het 
gebruikte teken voor iets specifieks staat (denk bijvoorbeeld aan het kruis in 
religie). Symbolen worden vaak gedeeld door een culturele groep. Dat kan landelijk 
zijn, religieus of bijvoorbeeld meer specifiek, zoals ‘sportvissers’ of ‘liefhebbers van 
housemuziek’. Bij het ontwikkelen van beeld, van tekens voor deze groepen, kan 
een ontwerper kiezen voor het gebruiken van deze symbolische tekens om de 
doelgroep direct iets te communiceren. Denk bijvoorbeeld aan conventies in het 
beeldgebruik in muziekgenres. 

 
Zoals je in je beeldanalyse zult merken, zijn er soms vage gebieden tussen deze drie 
categorieën. In een poster als reclame voor een klassiek concert, wordt een piano 
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afgebeeld. Dit is een iconisch beeld omdat het een piano is (en het daarmee op een piano 
lijkt), maar het is in dit geval ook indexicaal omdat de piano is gebruikt om te verwijzen 
naar pianomuziek. Een poster communiceert geen geluid, dus is de afbeelding van de 
piano in dit geval ook een verwijzing naar de klanken ervan. Dit geldt nog meer als er 
bijvoorbeeld muzieknoten worden afgebeeld, die verwijzen voor ons ook rechtstreeks naar 
geluid.Ook kan je bijvoorbeeld vermoeden dat een indexicaal teken in het beeld naar het 
symbolische neigt, omdat je meerdere voorbeelden van dit teken in een soortgelijke 
setting hebt kunnen vinden. Denk bevoorbeeld aan het gebruik van gotische schrift en 
doodshoofden in vormgeving voor Gothic muziek. Dit zijn in deze specifieke culturele 
groep (subcultuur) conventies en dus symbolen geworden. Belangrijk is dat je dergelijke 
dingen in je beeldbeschrijving bespreekt: waarom je denkt dat een teken wordt gebruikt, 
en wat het volgens jou op wil roepen bij de beoogde gebruiker. 
 
Eventuele aanvullende literatuur: (dit is wel zwaardere kost, dus beperk wat je hiervan 
toepast) 
Zoest van, A.; Semiotiek. Over tekens, hoe ze werken en wat we er mee doen, Baarn, 
1978 
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S14 Voorbeeld van een argumentatief betoog en analyse 

 

 
 
 


