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Opzet

1. Beeldvorming gebieden

• Representatie

• Perceptie

2. Eindterm 9a 1 Beeldvorming Brazilië

3. Enkele werkvormen/leeractiviteiten 

4. Een geografisch beeld?



Perceptie en representatie, één van de 

geografische kernconcepten (Taylor, 2008)



Perceptie & representatie (Roberts, 2003)

1. Welk beeld wordt van het gebied gegeven?

2. Wie heeft dat beeld gecreëerd?

3. Waarom wordt het gebied juist op deze 

manier gerepresenteerd? Wat is het doel?

4. Is dat een juiste, eerlijke representatie? Voor 

wie?

5. Is er een ander beeld dat van het gebied 

gegeven kan worden? Welk beeld?



Hoe komt beeldvorming tot stand?

Producenten van geografische kennis:

• Overheden 

• Supranationale instellingen

• Ngo’s & maatschappelijke middenveld 
organisaties

• Ondernemingen en bedrijven

• Media en entertainmentindustrie

• Toerisme en reisindustrie

• Onderwijs en onderzoeksinstellingen



Structuurvisie 

Randstad 2040









Durbin (2006) Media literacy and geographical imaginations

Televisieprogramma’s als bron van geografische 

informatie:

• Nieuws

• Vakantieprogramma’s

• Natuurdocumentaires

• Goede doelen

• Reis/expeditie documentaires



Representatie van gebieden vaak als:

• Uniek, claim van uniciteit 

• Stabiel

• Homogeen

• Eenvoudig te classificeren (BRIC, 

centrumlanden, perifere landen)

• Ontwikkelen zich op een universele (westerse) 

manier 



Taylor (2015) Research on young people’s

understanding of distant places

Belangrijkste bevindingen:

1. Het beeld van jongeren is complex

• stereotype

• genuanceerd

2. Nadruk op verschillen tussen gebieden; 

weinig aandacht voor diversiteit in een 

gebied

3. Zoals verwacht: grote invloed van media



Brazilië (Havo)





Huidige beelden van Brazilië vergelijken met 
vroegere beelden van Brazilië. 

Brazilië als aards paradijs

- Kolonialisme,  berichtgeving door Portugezen

- 20e eeuw versterking van het bestaande beeld 

Arruda (2015) Social Imaginary and Social

Representations of Brazil 



Mulheres e Futebol

Kelly Akemi Kajihara (2008) A imagem do Brasil no exterior



Jaren ’90:  verandering van het beeld



Arruda (2015) Social Imaginary and Social Representations of Brazil





Sommige beelden zijn hardnekkig



Perceptie & representatie (Taylor, 2008)

1. Welk beeld wordt van het gebied 
gegeven?

2. Wie heeft dat beeld gecreëerd?

3. Waarom wordt het gebied juist op deze 
manier gerepresenteerd? Wat is het 
doel?

4. Is dat een juiste representatie? Voor wie?

5. Is er een ander beeld dat van het gebied 
gegeven kan worden? Welk?



Werkvorm

• Selecteer twee of drie scenes uit de film over Brazilië

• Welke ander beeld van Brazilië kan tegenover iedere 
scene worden gezet? 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9H2h86umoE

https://www.youtube.com/watch?v=Q9H2h86umoE










Werkvormen 3 t/m 9 

1. Welk beeld wordt van het gebied 
gegeven?

2. Wie heeft dat beeld gecreëerd?

3. Waarom wordt het gebied juist op deze 
manier gerepresenteerd? Wat is het 
doel?

4. Is dat een juiste representatie? Voor wie?

5. Is er een ander beeld dat van het gebied 
gegeven kan worden? Welk?



Een geografisch beeld?

‘De vraag die resteert: portretteren 

geografen – wetenschappers per slot van 

rekening, van wie verwacht wordt dat zij 

uitspraken doen over de werkelijkheid-

anders dan cineasten, schrijvers, enzovoort 

wel de ‘echte’ werkelijkheid in de regio?’

De Pater (2011) Denken over regio’s, p. 46



Examenonderwerp: Regionale beeldvorming 

(1999)

Een geografisch beeld



Een geografisch beeld van Brazilië of van Zuid-Amerika?

Steenbakkers (1999) stappenplan voor regionale beelden en beeldvorming

WERKVORM 1



Een geografisch beeld van Brazilië of van Zuid-Amerika?



Een geografisch beeld of een opeenstapeling van losse 

kenmerken?



Freeman & Morgan (2014) Teaching about places. 

The three lamp model for

exploring place

Blauw: een positivistische (meer 

feitelijke) manier van kijken: ligging, 

afstand, patroon, etc. 

Groen: een humanistische 

(subjectieve) manier van kijken:

Rood: een sociaal wetenschappelijke 

manier van kijken: interactie mens -

omgeving, groepen in de samenleving, 

economische, politieke en sociaal 

culturele dimensie





Dank voor uw aandacht


