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Experttalks 9.30-10.45 

9.30-10.00 – Christianne Niesten 
 
Met Christianne is er over vier onderwerpen gesproken: de codering, de 
bewustwording, de historische verantwoording en de eindvraag in de interventie. 
 
Over de codering is, in navolging van het gesprek op 20 januari 2022 met Jeroen 
Onstenk (extern begeleider), gesproken om de hoeveelheid van de codering terug te 
brengen. Ik heb mijn keuzes en mogelijkheden voorgelegd aan Christianne Niesten en 
over het merendeel van de samenvoeging kwamen we tot hetzelfde. Alleen over de 
factor ‘plezier en enthousiasme’ twijfel ik nog om deze met sociaal vermogen samen te voegen, 
omdat dit echt iets anders is. Ik wil hier nog een bron aan wijden.  
 
Over bewustwording hebben we gesproken. Christianne benoemde dat bewustwording minder in de 
actie van het handelen zit, maar meer cerebraal blijft. Dat vond ze te passief. Wat haar betreft is er 
altijd een samenhang met het handelen. Ze noemde hierin het verstandig om die ook in terminologie 
aan elkaar te verbinden. Hiervoor gebruikte ze termen als: ‘bewust handelen’, ‘veranderen’ of 
‘aanpassen’. Nadenken over het handelen in samenhang met de bewustwording noemde ze beter 
dan nadenken over het bewustworden alleen. Door na te denken over mogelijke veranderingen kan 
er worden gekeken wat er verandert kan worden.  
 
Betreffende het gebruik van de foto vond Christianne Niesten de keuze interessant, omdat ook 
vanuit historisch perspectief drama alleen vastgelegd is in foto’s of prenten. Dit is een verdediging 
voor deze keuze om de vergankelijkheid van het moment vast te leggen. Christianne Niesten noemde 
dit historisch correct. En logisch dat op deze wijze de reflectie van het moment (de foto) in de 
herhaling komt. 
 
Over de eindvraag van de interventie (de foto met vragen) is ook gesproken. Allereerst noemde 
Christianne Niesten de mogelijkheid om hier als regisseur op het eigen handelen terug te kijken. In 
het gesprek benoemde ik zelf wel, gezien de doelgroep, om het woord regisseur te veranderen naar 
coach. Eigenlijk komt dit overeen met het gesprek van Pedro Benneton over het image theatre en dit 
is ook wat ik nog mis in de gesprekken nu. Het blijft te veel hangen in het beschrijven en komt te 
weinig tot mogelijke handelingsalternatieven (overeenkomend met de interne feedback van Tobias 
Frensen). Ik zal dus meer een vraag moeten stellen die het veranderen van de leerlingen tussen de 
beginsituatie en de eindsituatie zal laten benoemen en aanvullend hoe de leerkracht/student 
daartoe heeft bijgedragen. Die diepgang mist nu nog in sommige begeleidingsgesprekken.  
 
Reflectie: Er zijn voor mij een aantal punten die ik absoluut op korte termijn ga verwerken. Allereerst 
de aanpassing van het aantal niveaus in de codering. Een aantal vragen goed herzien op de 
transformatieve praktijk van het handelen, dus hoe de bewustwording en handelen meer 
samenhangt. Hierbij dienen beginsituatie en eindsituatie in samenhang met elkaar te komen. Zelf 
dacht ik ook nog na het gesprek aan hoe het zou zijn als de student hierna een foto van zichzelf maakt 
in de gewenste situatie (in lijn met het image theatre van Boal).  
Daarnaast ben ik blij met de feedback op de historische context dat in de verdediging van mijn keuze 
prettig is.  
 
 
  

 (Christianne Niesten, z.d.) 



10.15-10.45 - Martina Freyja Kartelo 
 

Met Martina Freyja Kartelo is gesproken over het onderzoek. Na haar de context te 
hebben uitgelegd  kon ze zich als theatermaker ertoe verhouden. Allereerst 

refereerde zijn naar het devised theatre, dat een relatie kent met het image 
theatre van Boal. Het samen maken naar aanleiding van een beeld. Dit 
bevestigde voor mij dat ik hier uiteindelijk in het onderzoek iets mee moet.  
Ook haalde Martina Freyja Kartelo aan dat na het verbale er ook daadwerkelijk 

handeling moet plaatsvinden, dit lijn met Tobias Frensen en Christianne Niesten.  
Wat haar daarnaast aansprak is dat in de foto de student zich in kan leven in de rol 

van de leerling, zichzelf en zichzelf als regisseur kan beschouwen. In de 
interventie kan ik dit nog bewust blijven benoemen.  

Ook hem ik met Martina Freyja Kartelo gekeken naar de codering en het inperken hiervan. Als 
belangrijkste punt gaf ze mee dat dit vooral constructief dient te blijven voor het onderzoek, vanuit 
de kritische houding. Het moet constructief kritisch blijven en dat is slechts te leren door te 
proberen.  
 
Reflectie: Twee zaken merk ik op hieruit. Allereerst komt wederom het handelen terug in relatie tot 
het bewustworden. Ik wil mijn hoofdvraag hier nog een keer op nalezen en dit kritisch meenemen in 
de herziening van de vragen bij de foto bij de laatste fase. Wat dat betreft komen deze gesprekken 
met mijn extern begeleider op 20 januari 2022 en vandaag met de experts Christianne Niesten en 
Martina Freyja Kartelo op het juiste moment.  
Daarnaast weet ik dat ik in de reflectievragen op het moment de student vanuit de diverse rollen laat 
observeren, met behulp van de vragen die een relatie kennen met Korthagen (2002). Ik zou hier nog 
meer bewust van kunnen zijn.  
Het durven inperken in het aantal codes van de codering is interessant om aan te gaan. Ik doe dit 
vanuit een onderbouwde en kritische wijze. Het is nu een kwestie van doen. Dit moet ik aangaan, om 
het haalbaar en overzichtelijk te houden.    
  

(Martina Freyja Kartelo, z.d.) 



12.20 – Keynote Joost Vanmaele 
 
Joost Vanmaele zal praten over wat voor hem artistiek onderzoek is en wat het voor hem betekent 
en waarom het bijzonder is om te praktiseren en onderzoeken.  
 
Vanmaele geeft aan dat artistiek research zowel iteratief als meer lineair en herhalend kan zijn. Er 
worden meerdere elementen onderzocht die samen het hoofdprobleem kunnen onderzoeken. Het is 
hierbij de vraag of het begint bij het hoofdprobleem of dat dit zich vormt in het onderzoek. Het 
artistieke onderzoek richt zich niet op ‘wat is’ maar op het ‘hoe is’. De vraag is volgens Vanmaele hoe 
iets zich toont vanuit intersubjectiviteit. Hij maakt hier onderscheid tussen: 

• Topical methodonomy: hierin is er ruimte voor experimenteren, reflectie en informeren. 

• Practice consilience: Hierin komt de informatie samen waarvan je kunt aantonen dat de 
samenhang een verandering te weeg kan brengen.  

 

 
 

 
 
Tussentijdse reflectie: Ik herken overlap met mijn onderzoek waarin het experiment (de interventie) , 
de reflectie (van de studenten en mezelf op de interventie) en het informeren (wat betekent het voor 
het werkveld) een rol heeft. Daarnaast kan ik uit de gehele breedte en diverse contexten ook 
relevante bronnen gebruikten  
 
 
 
Topical methodonomy 
In een artistiek onderzoek wordt een bepaalde weg ingeslagen door kunstenaars of leerkrachten om 
daarvan te leren. Maar om een nieuwe weg in te slaan is er een dialogische methode nodig. De 
methode en de procedure is systematisch, als is er voor artistiek onderzoek volgens Vanmaele geen 
fixed methode. Er is, wathij noemt een methodonomy, waarbij wordt onderzocht binnen de randen 
van de chaos. Hierbinnen wordt expliciet gemaakt wat impliciet is. Het artistieke demonstreert wat 
worden niet kunnen zeggen. 
 
Tussentijdse reflectie: Binnen mijn onderzoek is er ook een duidelijke rol van het expliciet maken van 
het impliciete, al gebeurt dit steeds in woorden. Interessant is, zeker in relatie met de experttalks 
vanmorgen, hoe een meer artistieke wijze van verwoorden een plek kan krijgen.  
 
 



 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
Door verschillende aspecten uit verschillende domeinen met elkaar te verbinden en met het 
onderzoek ontstaat de samenhang. Zo is er gezamenlijke aandacht aan hetzelfde en wordt er iets 
binnen het onderzoek of de omgeving gebracht wat er nog niet aanwezig is.  



 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
Meer praktische interatie:  

 
 



 
 
Meer lineaire benadering.  

 
 

 
 



 
 
SHEETS Pragmatic Consillince 
 

 
 
Praktijksituatie 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
Deze wijze van het onderzoek ontstaat er een nieuwe mogelijkheid tot inzichten in het onderzoek.  
Zo wordt er waarde gecreëerd van wat je vindt, hoe het persoonlijke domein verbeteren kan en 
welke betekenis het kan hebben voor andere domeinen.  
 
 
Tussentijdse reflectie:  
Interessant vind ik de vijf aspecten die Vanmaele noemt om te kijken hoe zich dat in mijn onderzoek 
uit.  
  



13.45 – Student Exchange 
 
Uit de studenten uitwisseling op de artistic reasearch day  (ARD) bleek dat ik mijn onderzoek helder 
kon uitleggen en dat ik de vragen van de studenten kon beantwoorden. De vragen waren vooral 
bekende vragen (waarom een foto?). Een student met pabo-achtergrond vroeg ook hoe de 
praktijkbegeleider de juiste vragen gaat stellen. Dit is uiteindelijk een onderdeel van het onderzoek, 
maar het is een terechte vraag. Omdat zij een actor zijn in het onderzoek.  
 
 
 
14.30 Student presentation Ellen van der Aart 
 

 
 
Als leerkracht is er communicatie tussen jou en de ander. Volgens Ellen kunnen leraren reflecteren, 
daar twijfelt ze niet aan. Ze is vooral geïnteresseerd of we de juiste methoden gebroken. En noemt 
dat al deze methoden een mentaal proces zijn. Ze vraagt zich af hoe deze wijze de leerkrachten 
nieuwe woorden geven. Daarom onderzocht ze hoe het maken van kunst tot reflectie kan leiden.  
Ze onderzocht hoe het maken van kunst inzicht kan geven in zichzelf.  
 
Ze noemde in haar handelswijze om eerst te plannen vanuit de opzet van het onderzoek. Doordat 
Ellen zowel de dialoogpartner in haar gesprekken was als de onderzoeker, moest ze heel zuiver 
coderen (al moet dat allicht altijd (red.)).  
 
Als je in een mentaal proces zit kun je alleen verworden wat je al weet, door kunst te maken wordt 
het reflecteren uitgesteld. Door door het kunstwerk te praten wordt het minder persoonlijk en kan 
met afstand worden gesproken. Ellen refereert hierbij aan Biesta (2017). 
 
Ellen van der Aart noemt haar data en uitkomsten. Dit is voor mij als onderzoeker ook nog 
interessant om te doen, dit zit gedeeltelijk in de datamap. Ellen noemt dat het praten met een ander 
relevant is om andere blikken te krijgen op de reflectie. Ze herhaalt het belang van het fysiek in gang 
zetten van de reflectie, omdat het anders verbaal blijft. Persoonlijk vind ik dit interessant, omdat ook 
mijn onderzoek dit verbale aspect in zich kent.  
 
 
  



15.30 – Keynote Alison Killing 
 
Killing vertelt allereerst een stuk over de geschiedenis van Xinjiang en de huidige situatie met 
betrekking tot de one-belt on road initiatieven. Ook vertelt ze over de etniciteit en de grondstoffen 
die daar aanwezig zijn, evenals de economische en geografische situatie. Ze schetst een recente 
geschiedenis en ontwikkelingen. Daarnaast geeft ze aan hoe de huidige kampen voor de Oeigoeren 
zijn ontstaan en hoeveel er vermoedelijk zijn. Ze beschrijft hier ze het gigantische gebied in kaart 
heeft kunnen brengen met behulp van Amerikaanse en Europese satellieten waar de Chinese 
overheid geen controle over had.  

 
Door andere data (Baidu streetsview) en andere satellieten te combineren met wat ze al wisten 
ontstonden er mogelijke plekken van kampen. Zo ontstonden er witte plekken waar mogelijk kampen 
zich bevonden. Dit duidt dat het combineren van data waardevol kan zijn.  
 
Zo ontstond een vraag voor onderzoek om social-media gegevens en gegevens van de satellieten te 
combineren. Ook andere gegevens, zoals huizen voor de bewakers en hun familie, gas-, water- en 
lichtaansluitingen kwamen ze tot een overzicht van mogelijke plekken. Zo ontstond een structuur van 
locaties en bewegingen van auto’s. Doordat een herhaling van deze structuur zichtbaar werd 
ontstond een bewijsvorming. 
 
Door in de tijd te onderzoeken via google maps pro ontstond het beeld van de detentiekampen. Dit 
beeld zorgde ervoor dat de inzichten ontstonden dat er minder, maar grotere, kampen waren die 
voor langere tijd gebouwd werden. Ook werd per kamp duidelijk, door data te combineren, wat voor 
soort kamp het is.  
 
Om te achterhalen wat er aan de hand was of is in de kampen combineerde het onderzoek 
verschillende data.   
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