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Reflectie !
!
C. Pedagogisch vermogen !
Een veilig sociaal klimaat binnen een groep creëren waarbij er rekening wordt gehouden met 
verschillen tussen leerlingen op cultureel, sociaal en emotioneel gebied. !!
Leervraag:!
Op welke manier kan ik een veilige leeromgeving creëren waarin ik rekening houdt met verschillen 
tussen cursisten?!!
In mijn stage was er een moment dat er verschillende cursisten in een groep met verschillende 
opdrachten bezig waren. De vaste groep kinderatelier cursisten waren bezig met een opdracht rond 
het thema jungle (zie bijlage 2, 3, 4) toen er een „open les” op de planning stond. Hiervoor heb ik in 
hetzelfde thema een andere opdracht ontworpen zodat ondanks de verschillende opdrachten 
iedereen met hetzelfde thema bezig was. Door middel van verschillende opdrachten in hetzelfde 
thema heb ik geprobeerd een veilig klimaat te organiseren zodat iedereen zich vrij voelde om 
creatief te zijn. !
! Er waren drie „open lessen” waarvan ik in de eerste lessen geen of niet genoeg aandacht 
heb besteed aan het feit dat er ‚nieuwe kinderen’ aanwezig waren. Dit ging niet goed want hierdoor 
wisten de cursisten zich geen houding te geven. In de laatste open les heb ik daarom duidelijk 
aangegeven dat er een nieuw gezicht was en hebben we een namen rondje gedaan. Hierdoor 
voelde het meisje zich welkom en was de groep gelijk op zijn gemak. !!
In de lessen heb ik geprobeerd om te zorgen dat iedereen zich veilig voelde om creatief te zijn door 
in te grijpen als er op een nare manier over iemand zijn tekening werd gepraat. Tegen cursisten 
gezegd dat je geen lelijke dingen over elkaars tekening mag zeggen en dat je niet op elkaars blad 
mag tekenen. !
! Zoals bij een meisje die met een schaar tegen iemand zijn tekening aansloeg. Ik heb 
uitgelegd dat we dat niet deden omdat ze dat zelf ook niet fijn zou vinden. We respecteren elkaars 
werk en gaan ermee om zoals we zelf ook willen dat er met onze eigen tekening omgegaan wordt. !
! !
Wat er ook beter kon was het stimuleren om aan de slag te gaan en door te werken bij de oudste 
groep cursisten van het kinderatelier. Die zijn bezig met het maken van een jungle met dieren (zie 
bijlage 2). Deze opdracht is veel werk omdat ze met aquarel, kleurpotlood en knippen en plakken 
werken. Tijdens de lessen vind ik het moeilijk om de balans te vinden tussen het ‚achter de broek 
aan zitten’ en ze gewoon bezig laten. Om ze te helpen bij het maken heb ik kopieblaadjes met 
bladeren voor ze gemaakt, hierdoor waren ze weer enthousiast en hebben ze die les heel hard 
gewerkt. Ik heb hiervan geleerd dat ze een externe stimulans geven waarbij ze meteen resultaat 
zien zorgt voor een goede werk ethiek. Maar ondanks dat voelde ik me een soort van opgelaten 
omdat ik bij sommige leerlingen moest blijven zeggen dat ze wel moesten tekenen/knippen, maar 
de grens tussen het precies genoeg zeggen en het te vaak zeggen is heel dun. Tijdens het werken 
aan de opdracht moet ik voor mezelf een balans vinden tussen het leiden en begeleiden. Genoeg 
leiden om de leerlingen aan het werk te zetten maar genoeg begeleiden zodat ze zich veilig voelen 
om creatief te zijn. Hierbij heb ik gemerkt dat bij sommige leerlingen het helpt om er een paar keer 
iets van te zeggen maar ze daarna gewoon bezig laten als ze dan nog niet aan de slag zijn. En bij 
sommige leerlingen helpt het als je inhaakt op waar ze op dat moment druk over aan het praten zijn 



om zo een bruggetje te slaan naar het werken. Zoals bijvoorbeeld bij een meisje die het had over 
het vergeten van spullen en afspraken, waarbij ik subtiel tegen haar zei dat ze ook vergeten is om 
te tekenen. Het is belangrijk om de groep en de leerlingen te kennen zodat je met een grapje ze 
ook aan het werk kan houden. Als ik weet hoe ik moet reageren dan voel ik me een stuk prettiger 
en dan voelt de leerling zich vrij om te doen waar die op dat moment zin in heeft. !!!
D. Didactisch vermogen !
Cursisten stimuleren om zelf het leerproces vorm en richting te geven. Lessen/opdrachten 
ontwerpen die aansluiten bij de doelgroep en waarin mijn didactische opvattingen terug 
komen, deze uitvoeren en evalueren. !!
leervraag:!
Op welke manier kan ik methodisch verantwoorde lessen ontwerpen waarbij cursisten uitgedaagd 
worden en ik ze kan stimuleren om zelfstandig te werken? !!
In de les vergroting (zie bijlage 3) heb ik rekening gehouden met verschillen tussen cursisten wat 
betreft werk tempo, moeilijkheidsgraad en interesse door middel van verrijkingsopdrachten. 
Hierdoor is de les aan te passen per persoon, en kan er gekeken worden wat er individueel 
mogelijk is. Hierdoor voel ik me tijdens het geven van deze les op mijn gemak omdat ik me niet 
druk hoef te maken wat de cursisten moeten gaan doen als ze snel klaar zouden zijn. Ik heb deze 
verrijkingsopdrachten gemaakt omdat dit mogelijk is bij deze les en omdat ik het zelfstandig werken 
wilde stimuleren. Mochten ze snel klaar zijn konden ze kiezen wat ze daarna gingen doen met 
enkele kleine suggesties van mijn kant. Hierdoor moesten ze zelf keuzes gaan maken en konden 
ze hun eigen draai geven aan het uitvoeren van de opdrachten. Het geven van extra uitbreidingen 
aan een opdracht waarbij ze vrij staan in hoe ze dat doen geeft mij een gevoel dat ze echt iets 
leren. Ze moeten bepaalde kennis en vrije keuze toepassen waardoor ze hopelijk zelf ook het 
gevoel hebben dat ze weer wat extra kennis hebben bijgekregen. !!
! De les vetkrijt en ecoline (zie bijlage 4 ) is ontworpen als een opdracht die in een les klaar 
moest zijn vanwege de ‚open les’. Hierbij was een verrijkingsopdracht ook niet verkeerd geweest. Ik 
ging er van uit dat ze hier wel een tijdje werk aan hadden en dus precies in een les van ander half 
uur klaar zouden zijn. Bij de jongste groep met de leeftijd van 7-9 waren ze ook een hele les bezig, 
maar de groep met de leeftijd 9-10 waren eerder klaar. Het gaf me tijdens deze les een onrustig 
gevoel dat ze zo snel werkten, de kinderen waren heel goed en leuk bezig. Het onrustige gevoel 
was omdat als cursisten klaar zijn je ze vrij kan laten tekenen, maar als ze dan niet weten wat ze 
moeten tekenen is dat ook niet leuk. Wat ik de volgende keer beter kan doen is een extra 
opdrachtje verzinnen waar ze mee aan de slag kunnen als ze eerder klaar zijn zodat ik me rustiger 
en beter op mijn gemak voel als ze heel snel klaar zijn met een opdracht.!!
Een bewijs voor het stimuleren van zelfstandig werken is de opdracht die ik ontworpen heb voor de 
senioren (zie bijlage 6). Hierbij heb ik een opdracht geschreven die vrij te interpeteren was door de 
cursisten. Mijn eigen praktijk werk zijn het maken van blauwdrukken, het denken en werken vanuit 
een kleur. Vanuit dit gegeven heb ik een les ontworpen Delfts blauw schilderen. Hiervoor heb ik 
gekozen vanuit mijn eigen fascinatie voor de kleur blauw en omdat ik dacht dat het aan zou sluiten 
bij de doelgroep. Ik voel me zekerder over een les als ik weet dat hij vanuit mijn eigen fascinatie 
komt en er hierdoor ook beter en makkelijker over kan praten. Ik laat mezelf meer zien voor de 
groep tijdens de uitleg omdat ik me prettiger voel omdat ik weet wat ik aan het doen ben. Ook ging 
de uitleg goed omdat het geen ‚klaslokaal’ situatie was. Het voelde heel informeel, in een groepje 
heb ik verteld wat de bedoeling was en iedereen kwam apart naar me toe als die iets niet begreep 
of ze legden het aan elkaar uit. Ook heb ik meer individueel uitgelegd en begeleid omdat iedereen 
zijn eigen draai aan de opdracht heeft gegeven. Hierdoor werkte het ook beter dat ik individueel 
met iedereen gesproken heb over wat die wilde en op welke manier. Deze opdracht en lessen zijn 



voor mij erg geslaagd omdat ik hierbij vanuit mijn eigen fascinatie een opdracht heb ontworpen die 
aansloot bij de doelgroep en waarbij ze zich vrij voelden om er hun eigen draai aan te geven. !!!
E. Interpersoonlijk vermogen !
Gebruik van effectieve communicatie in groepsverband. !!
Leervraag:!
Op welke manier vraag ik de aandacht van een groep, en geef ik een duidelijke uitleg van de les/
opdracht? !!
Bij de lessen voor de senioren ben ik een begeleider en moet ik niet leiden, het is een volwassen 
groep die hun eigen keuzes maken en zelfstandig kunnen werken. Het begeleiden ging dan ook erg 
goed omdat ik ze ondersteund heb bij hun werk waarbij ik vanuit hun eigen vragen uitleg heb 
gegeven. Er wordt niet van me verwacht dat ik voor de hele groep een verhaal en uitleg ga geven 
waardoor ik me in het begeleiden prettig voelde en mijn introverte ik kon zijn. !
! Als kanttekening wil ik hierbij wel maken dat mijn ietwat terughoudende en introverte 
houding me ook tegen kan werken. Het zorgt ervoor dat ze sneller de overhand hebben als ik wel 
een uitleg voor de hele groep geef. Ze vullen voor me in wat ik te vertellen heb waardoor ik me 
geen leider of docent van de groep voel. En omdat ik me geen docent voelde moest ik een weg 
zoeken voor mezelf in het begeleiden omdat ik me onzeker voelde over mijn eigen kunnen. Maar 
naarmate ik meer individueel met iedereen gesproken heb wist ik weer waar mijn kwaliteiten lagen. 
Waarschijnlijk duurt het even voor ik me een docent voel voor zo’n groep omdat het senioren zijn 
die in mijn ogen meer wijsheid hebben. Maar als ik het meer zou gaan doen groei je er in en ben je 
geen stagiaire meer voor ze maar een volwaardig docent. !!
Tijdens de uitleg van de opdracht surrealisme (zie bijlage 5) voor het kinderatelier ging het voor mijn 
gevoel ontzettend chaotisch. Ik had een goede voorbereiding gemaakt, ik had schilderijen van drie 
surrealistische schilders, een korte omschrijving van wat het surrealisme was en in mijn hoofd een 
aantal vragen die ik aan de leerlingen kon stellen. Maar toen we rond de tafel zaten en ik starte met 
mijn uitleg ging het in mijn hoofd van hot naar her en was ik tijdens het praten over A al bezig met 
nadenken over Z. Maar de leerlingen begrepen waar het over ging, snapten de opdracht en zijn 
bezig met leuke schilderijen maken. Voor mijn gevoel ging de uitleg helemaal niet goed maar de 
resultaten zijn daar niet naar. De meeste opdrachten start ik vanuit een techniek, kunstenaar of stijl. 
Dan beginnen we met een gesprek waarbij ik vragen stel, dingen uitleg en voordoe met het doel dat 
ze er iets van leren. Ook probeer ik in mijn opdracht uitleg het lesdoel te omschrijven voor de 
leerlingen zodat zij weten wat er van ze verwacht wordt en ik tijdens het uitwerken kan toetsen of ze 
nog bezig zijn met de opdracht en met mijn lesdoel. !
! Wat er niet goed gaat is het gestructureerd bespreken en uitleggen van de opdracht en wat 
ik daar aan kan doen is een nog betere voorbereiding. Korte punten opschrijven die ik tijdens de 
uitleg kan aflopen zodat het gestructureerd gaat en ik niks kan vergeten. En daarnaast kort en 
bondig het lesdoel opschrijven zodat ik van daaruit de opdracht uit kan leggen. !
! !
Het evalueren van de lessen ging ook goed, ik heb hierbij een voorbereiding gemaakt die me hierbij 
goed geholpen heeft. We kijken samen naar alle tekeningen en dan stel ik een vraag aan een 
specifieke leerling zodat niet iedereen door elkaar heen praat. Eerst vraag ik naar de opdracht wat 
het doel ook alweer was en hoe ze dat moesten doen. Ook vraag ik naar de stijl/kunstsenaar als die 
aan het begin van de opdracht is besproken. Hierbij probeer ik leerlingen te vragen die ik tijdens de 
lessen niet zoveel gehoord heb. Ik stel de vragen zo dat ze over de tekening gaan en over de 
opdracht die ze gekregen hebben en pas hierbij goed op dat de antwoorden niks zeggen over de 
persoon die de tekening heeft gemaakt. !
! Van te voren vragen bedenken en deze noteren helpt bij het evalueren want als ik tijdens de 
les vragen moet bedenken dan sla ik dicht en kan ik niet meer nadenken. Dan voel ik me niet 



prettig omdat ik bang ben dat ik dezelfde vragen stel, ik maar één vraag kan bedenken of dat de 
leerlingen geen antwoord hebben op de vragen. Dan raak ik in mijn hoofd in lichte paniek en dan 
komen we helemaal nergens meer. !!
F. Vermogen tot samenwerking !
In een groepsverband samen werken om gezamenlijke doelen te realiseren beeldend en/of 
educatief. !!
leervraag:!
Op welke manier kan ik een bijdrage leveren aan een groepsactiviteit tijdens mijn stage?!!
Aan deze competentie heb ik gewerkt door middel van het voorbereiden van lessen voor de 
kinderateliers (zie bijlagen lesvoorbereidingen). Dit heb ik in samenwerking gedaan met de vaste 
docente. Ik heb lessen bedacht en uitgeschreven waarbij ik er naar gestreefd heb om deze via de 
mail op tijd naar de docent te sturen zodat ze tijd had om er naar te kijken. Ze kon er dan naar 
kijken en eventuele opmerkingen, aanpassingen en verbeteringen door geven zodat ik deze voor 
de lessen nog kon veranderen. Ik voelde me zekerder over het geven van de les als dezes was 
bekeken door de docent, hierdoor wist ik zeker dat er geen haken en ogen meer aanzaten. Het 
voelde prettig om te weten dat er iemand was die me bewust maakte van dingen waar ik zelf niet 
over na had gedacht. Hierdoor zijn mijn lesvoorbereidingen beter doordacht geworden en zijn er 
hopelijk minder dingen waar ik niet over na denk bij het voorbereiden. Deze samenwerking verliep 
soepel en hierdoor verliep mijn tijd bij het kinderatelier aangenaam. We hebben leuke lessen 
verzorgd die inspireren en creatief waren voor de leerlingen. De evaluaties die we na de gegeven 
lessen deden waren nuttig om zo mijn handelen te verbeteren. Het samenwerken tijdens de lessen 
verliep ook prima, we waren op elkaar ingespeeld en daardoor had ik het zelfvertrouwen om te 
begeleiden tijdens de lessen. !!
De samenwerking met de docent van de senioren cursus verliep ook prima, we wisten wat we aan 
elkaar hadden en we hebben samen de cursisten begeleidt. Hij vond de les die ik ontworpen heb 
voor de cursus inspirerend en goed aansluitend bij de doelgroep (zie bijlage 1, 2, 3, 4, 5, 6), 
hierdoor had ik ook het vertrouwen om hem uit te voeren. !!
G. Omgevingsgerichtheid !
Interesse tonen in culturele en maatschappelijke ontwikkelingen door middel van bezoeken 
aan culturele evenementen, musea, symposia en dergelijke. !!
Leervraag:!
Op welke manier kan ik relevante en huidige kunstenaars gebruiken in de lessen. !!
Tijdens het ontwerpen van lessen ben ik uitgegaan van een techniek, stijl of kunstenaar waarmee ik 
de les uitgedacht heb. Ik gebruikte deze drie dingen als inspiratiebron om een les te ontwerpen die 
aansloot bij het niveau en interessegebied van de cursisten. Voor mijn gevoel is dit gelukt want alle 
lessen zijn positief ontvangen en hebben goede resultaten opgeleverd. !
! De ideeën voor de lessen kwamen voort uit het bekijken van documentaires over 
kunstenaars of een eigen fascinatie voor een bepaalde stijl, waarna ik er een kort onderzoekje naar 
gedaan heb en zodoende op een idee voor een les kwam. Zoals ook bij de les surrealisme (zie 
bijlage 5), waarbij ik uitgegaan ben van de stijl en kunstenaar Magritte. In een tijdschrift over musea 
kwam ik de stroming tegen en na een korte research kwam ik op Magritte en de opdracht die ik 
uiteindelijk in de lesvoorbereiding geschreven heb. Omdat ik zelf een fascinatie heb voor de 
kunstenaar Magritte was ik enthousiast over de les en de opdracht en heb ik geprobeerd dit 
enthousiasme ook over te dragen op de kinderen. !!!



B. Vermogen tot reflectie en ontwikkeling !
Een relatie leggen tussen mijn eigen beeldende werk en de ontwikkelingen in de kunsten en 
deze gebruiken in mijn eigen visie op het beeldende vak. !!
De leervraag: !
Hoe kan ik vanuit mijn eigen beeldende werk en de ontwikkelingen in de kunsten een visie op het 
vak formuleren en deze toepassen in de praktijk? !!
Aan deze competentie heb ik gewerkt door het ontwerpen van lessen voor verschillende 
doelgroepen vanuit mijn eigen fascinaties en manier van werken. Vanuit mijn eigen beeldende werk 
en het werk van kunstenaars heb ik lessen ontworpen die aansloten bij de doelgroep. Ook heb ik 
deze lessen uitgevoerd zodat ik kon beoordelen of ze aansloten bij de doelgroep en om mijn 
manieren van lesgeven te verbeteren. !!
Wat er goed ging is dat ik niet meer zenuwachtig was als ik voor een groep een opdracht uit moet 
leggen. Ik heb een goede voorbereiding van wat er moet gebeuren, wanneer en hoe het moet 
gebeuren. Mijn lessen zijn altijd op tijd klaar en mijn tijdsindeling zoals ik hem voorbereid hebt klopt 
meestal ook goed. De evaluaties na afloop van de gegeven les hebben mij geholpen om te 
reflecteren op mijn eigen handelen. Het op tijd beginnen met opruimen is voor mij een punt waar ik 
nog onzeker over ben. Omdat ik met alle mogelijke middelen niet te laat klaar wil zijn met mijn les 
begin ik soms te vroeg met opruimen waardoor we nog vijf minuten over hebben. En met sommige 
opdrachten kan ik heel moeilijk inschatten hoelang ze er over doen met opruimen, wat er voor zorgt 
dat ik te vroeg ben met opruimen. Maar ik heb wel altijd een goed gevoel over het feit dat mij lessen 
altijd een goede planning hebben en altijd op tijd klaar zijn. !!
Wat er tegen alle verwachtingen van mij in ook goed gaat is het ontwerpen en bedenken van 
lessen. Nu ik al vier jaar lesvoorbereidingen schrijf en lessen bedenk gaat het makkelijker. Mijn 
voorbereidingen kloppen achteraf meestal met de voorbereiding en de uitkomsten zijn altijd volgens 
het doel wat ik van te voren had opgesteld. Ook gaat het bedenken van opdrachten makkelijker 
omdat je in je dagelijkse leven steeds meer dingen ziet die je ervoor kan gebruiken. Ook ken ik de 
doelgroep en de interesses en niveau’s waardoor het bedenken van een opdracht makkelijker gaat. 
Waar ik nog wel aan kan werken is het bedenken van verrijkinsopdrachten voor leerlingen die snel 
klaar zijn met een opdracht. Dit hoeven geen grote opdrachten te zijn, maar als er nog meer als een 
halve les over is kunnen ze nog wel een opdrachtje gebruiken, tenzij ze zelf iets weten om te 
maken. Maar ik vind het prettig om mogelijkheden achter de hand te hebben die ik ze kan geven 
mochten ze het zelf even niet weten. Dan gaat het lesgeven makkelijker omdat ik me niet druk moet 
maken over of ze niet te snel klaar zijn. !!
Wat er beter kan is het strenger optreden en het laten zien dat ik de ‚baas’ ben. Aangeven waar 
mijn grenzen liggen en wat leerlingen wel en niet mogen. Zoals bijvoorbeeld: als je klaar bent met 
opruimen terug op je kruk gaan zitten. Dit geef ik wel aan maar komt niet binnen bij leerlingen dus 
dan laat ik ze maar even gaan voordat ik er nog een keer iets van ga zeggen. Ik heb een 
terughoudende en introverte houding naar de cursisten toe die niet altijd goed overkomt. Ik mag 
meer laten zien dat ik er sta en dat ik ga vertellen wat er moet gebeuren en op welke manier, zodat 
de leerlingen ook weten waar ze aan toe zijn. Als ik voor de groep sta als leider nemen ze denk ik 
ook sneller iets van me aan en verlopen de lessen op sommige punten minder chaotisch en druk. !!
Het belangrijkste wat ik meeneem in het werkveld is het werken aan mijn introverte houding en het 
de ‚baas zijn’ voor een groep. Als ik zelfverzekerder en standvastig voor een groep sta dan gaat het 
uitleggen van een opdracht, het uitdelen van taken en het naar me luisteren makkelijker. Soms 
moet ik strenger zijn en duidelijke grenzen aangeven, hierdoor weten de leerlingen wat ze aan me 
hebben en weet ik wat ik met een groep allemaal kan.!!



Bijlage 1 
                       

LES 
Collage

3. UITVOERINGSMODEL 
Collage 

BEGIN-
SITUATIE

Leerlingen kennen het idee/ basis principe van een collage, kunnen overweg met 
schaar en lijm.  
Leeftijd: 7-9 jaar/ 9-10 jaar/ 11-13 jaar

ACTIVITEIT
EN welke soorten 
activiteiten gaan, bij 
aanvang van, en in 
de les, plaatsvinden?

Docent legt van te voren tijdschriften, schaar, lijm en papier klaar.  !
Vragen en uitleggen wat collage is, voorbeelden van kunstenaars laten zien. Uitleggen 
wat de opdracht is, landschap maken door middel van collage, er mag verf gebruikt 
worden om beelden bij elkaar te voegen. Creëren van diepte in het landschap: 
overlapping, coulissewerking  
Groot vooraan, klein achteraan  
perspectief  
Er kan gescheurd, geknipt worden  
In de collage mogen dieren en mensen aanwezig zijn maar het landschap staat 
centraal, mens en dier gebruiken ter ondersteuning van diepte in het landschap.   
Het maken van een collage, begint bij verzamelen van beelden en hierin knippen, 
beeldmateriaal combineren tot een landschap.  
Er word geknipt en geplakt aan de collage.  
Verf mag gebruikt worden als de collage bijna klaar is. 

Doel Leerlingen kunnen diepte aanbrengen in een landschap door middel van collage met 
het aangeleverde beeldmateriaal, en leerlingen leren wat collage is aan de hand van 
werk van kunstenaars 

TIMING 
hoe ga ik deze 
activiteiten verdelen 
in de beschikbare 
tijd?  !
(50 tot 100 minuten)

planning 
activiteit

WIE  DOET WAT ?

Docent Leerling 

16.00 !
16.05 !!!!!!!!!!
16.15 !
16.30 !
1710  !!!!!
17.25

Welkom heten  !
Vragen wat ze al weten van 
collage, vertellen over 
kunstenaars 
Opdracht kort uitleggen  
Voorbeelden laten zien  
Vertellen hoe je diepte creëert  
Er moet gedeeld worden met 
het beeldmateriaal wat ze tot 
hun beschikking hebben  !
Leerlingen op gang helpen met 
verzamelen beeldmateriaal  !
Begeleiden van leerlingen  !
Leerlingen vragen op te ruimen  
Knipsels die nog bruikbaar zijn 
en tijdschriften op stapel 
leggen  
lijm, schaar in kast  
collage opruimen, nat in 
droogrek en droog in la.  !
Afsluiten les  
(vragen wat ze moeilijk vonden, 
wat ze leuk vonden)

Gaan zitten !
Vertellen wat ze al weten van collage  !
Luisteren, vragen stellen indien nodig !!!!!!!
Starten met verzamelen van beelden die 
ze nodig hebben. Knippen  !
Leerlingen maken collage  !!
Leerlingen luisteren wat er opgeruimd 
moet worden,  
Opruimen  !
Klaar met opruimen terug op kruk gaan 
zitten  !!
(Vertellen wat ze moeilijk en leuk 
vonden)



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MIDDELEN Docent: 
Voorbeelden kunstenaars en collage,s  
- John Stezaker !
- Dieuwke Spaans!
- Richard Hamilton !
- Jan Dibbets (Horizon)!
lesvoorbereiding 
Leerlingen: 
tijdschriften en eventueel ander beeldmateriaal  
schaar, lijm  
Papier A4/A3 formaat 
verf, penselen  

HUISWERK n.v.t. !
ORGANISATIE Voor de les wordt lijm, scharen en een papier klaargelegd voor leerlingen  

Tijdschriften worden klaargelegd  
Leerlingen weten tijdens opruimen waar wat hoort, aan het einde van de les word ze 
verteld dat we gaan opruimen en wat ze moeten opruimen.  

EVALUATIE 
Feedback 

Tijdens de les aandacht vragen en werk laten zien van leerlingen aan iedereen om te 

laten zien hoe hij/zij een probleem heeft opgelost, hoe die de opdracht aan het doen 

is. 

Als de collages klaar zijn bij elkaar leggen en met zijn allen er over in gesprek gaan. 

Eugenia Loli !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dieuwke Spaans !

Nadine Boughton



Uitvoering Collage:!!



!
Bijlage 2 

                  

LES 
14.45 - 16.15 
16.30-18.00

UITVOERINGSMODEL 
Jungle met dieren  

Henri Rousseau 

BEGIN-
SITUATIE

Kinderatelier groep: 7 tot 9 jaar 
kennen Henri Rousseau niet, weten wel hoe een jungle er uit ziet.  
Weten hoe je met aquarel en kleurpotlood moet werken. 

ACTIVITEITEN Een jungle tekenen/schilderen aan de hand van de kunstenaar Henri Rousseau.  
Starten met het schilderen van de achtergrond met aquarel.  
Daarna op apart blaadje tekenen van planten, grassen, bloemen etc. deze knippen we 
uit en plakken in verschillende lagen op de achtergrond.  
We werken van achter naar voor.  
-achterste planten hebben grove, grote bladeren 
-de voorste hebben fijne gedetailleerde bladeren. 
-De dieren zitten verstopt door overlapping.  
-De jungle heeft een varia aan planten en bloemen. 

Doel Een jungle tekenen/schilderen waar diepte in ontstaat door middel van overlapping. 

TIMING planning 
activiteit

WIE  DOET WAT ?

Docent Leerling 

16.30 !
16.35 !!!!!!!!!!
16.45 !!!!
17.00 !!!!!!!!!!
17.50 !!!!
18.00

start les, begroeten leerlingen !
Uitleg opdracht, vertellen/ vra-
gen stellen over Henri Rousseau 
en zijn schilderijen. 
- bespreken hoe de jungle 

wordt opgebouwd.  
- Van achter naar voor werken 
- Overlapping 
- met verschillende teken 

technieken de verschillende 
planten laten zien.  !

Starten met schilderen achter-
grond, voordoen/begeleiden 
- Alles wat je in de achter-

grond wil, mee schilderen.  !
klaarleggen blaadjes om jungle 
op te tekenen. 
Begeleiden tekenen jungle 
- je hoeft niet blaadje voor 
blaadje uit te knippen, grotere 
stukken mogen ook. Als het op-
geplakt is bijkleuren. !
Spullen opruimen  
-tekeningen in de la 
-Potloden in doosje in de kast  
-schort aan de kapstok !
Einde les

Op de plek gaan zitten !
luisteren en vragen stellen indien nodig. 
Bespreken hoe ze aan de slag moeten 
met hun jungle. !!!!!!!!
Schort aantrekken 
Achtergrond schilderen  !!!
Jungle met dieren tekenen op apart 
blad.  
- eerst de achterste bomen, dan een laag 
ervoor van planten, en daarvoor de 
kleinste planten en dieren.  !!!!!
Opruimen  
daarna terug op hun plek gaan zitten. 



!
 
Henri Rousseau - Laval, 21 mei 1844 - Parijs, 2 september 1910 (66 jaar) 
Zijn bijnaam was: Le Douanier, omdat hij heel zijn leven bij de douane gewerkt heeft. Hij werd tot de 
avant-garde kunstenaars gerekend. Deze maakten nieuwe kunst die nog niemand kende en accep-
teerde. De mensen vonden zijn kunst kinderlijk, maar zijn schilderstijl is onschuldig en hij schilderde 
heel lang aan werk. Zijn kunst werd pas gewaardeerd na zijn dood. En hij is nooit in een echte jungle 
geweest maar hij haalde zijn inspiratie voor zijn schilderijen uit boeken en botanische tuinen die hij 
bezocht (tuin met planten van over heel de wereld, die gebruikt worden voor de wetenschap).   !!!!

MIDDELEN - voorbeelden Henri Rousseau  
- Wit tekenpapier (A2/A3 formaat) 
- Aquarel in blauwen en groenen 
- potloden en gummen 
- kleurpotloden verschillende kleuren/ oliepastel  
- schorten  
- Aquarel penselen 
- scharen en lijm

HUISWERK n.v.t. 

ORGANISATIE 
Hoe organiseer je: 
opruimen, opbergen 
van werk, opgeven 
van huiswerk, welke 
spullen moet je klaar 
zetten?

Klaar zetten: 
- Aquarel verf en penselen 
- potloden en gummen 
- Tekenpapier  
- waterpotjes 
- kleurpotloden 
- schaar en lijm 
- voorbeelden Henri Rousseau 
Opruimen: 
aangeven aan het eind van de les dat we nog 10 min. hebben, daarna aangeven dat er 
opgeruimd moet worden. Leerlingen weten waar spullen moeten liggen.  
aangeven klaar met opruimen terug op plaats gaan zitten.

EVALUATIE 
Feedback

Tijdens les informeren bij leerlingen of ze nog aan het doel aan het werken zijn, door 
middel van vragen stellen.  !
Als de tekeningen klaar zijn een groepsgesprek houden.   
Aan leerling vragen: 
- Op welke tekening je het beste overlapping ziet? 
- Welke tekening de meeste kleuren groen heeft gebruikt? 
- Op welke tekening de dieren het beste zijn verstopt? 
- Op welke tekening zie je het verschil tussen de planten het meest?



!
Bijlage 3  

!
LES 

Woensdag 
16.30-18.00

3. UITVOERINGSMODEL 
Vergroting

BEGIN-
SITUATIE

Leerlingen 11-13 jaar kinderatelier.  
Hebben nog nooit van botanische kunst gehoord, 
Kunnen een „stilleven” tekenen met verschillende materialen. 

ACTIVITEIT
EN 

Leerlingen gaan een botanische tekening maken van twee planten bladeren.  
-Als eerste tekenen ze twee planten bladeren in zijn geheel naar de waarneming, met 
een goede compositie. 
-Maken van een motiefzoeker om een detail uit de tekening te halen.  
Kiezen een detail uit de tekening, rekening houdend met de vlakverdeling en 
compositie.  
-Ze tekenen het detail uitvergroot op een tweede papier.  
- eventueel: plakken de twee tekeningen op een groter blad !
Verrijkingsopdracht: 

-Maken van het getekende detail weer een uitvergroting en tekenen dit uitvergroot 

op een nieuw papier 

-Ze kunnen meerdere details uit de tekening halen om uitvergroot te tekenen. 

- Detailtekening maken met niet realistische kleuren, kleurcompositie maken (denk 

aan contrasterende kleuren enz.).

Doel: Compositie leren tekenen: 
-plaatsing van het object op het papier 
-vlakverdeling in de detailtekening

TIMING planning 
activiteit

WIE  DOET WAT ?

Docent Leerling 

16.30 !
16.35 !!!!!!
16.45 !!!!
17.00 !!!!!!
17.50

Welkom heten, start les !
Vertellen over botanische kunst 
Uitleg opdracht 
- naar de waarneming tekenen 
- uitleggen compositie, 

voorbeelden 
- Twee bladeren op het papier, 

overlapping  
- verschillende kleuren groen 

gebruiken  
- schaduwen tekenen om 

verschil tussen de bladeren 
duidelijk te maken  !

Kladblaadjes uitdelen voor 
motiefzoeker, helpen maken 
-formaat: ong. 10x15cm !
Uitdelen papieren, naam erop! 
-ong. formaat: 30x20 cm 
Begeleiden bij tekenen !
Opruimen 
- tekeningen in de la 
- materiaal in de kast 

Gaan op hun plek zitten !
Luisteren en vragen stellen indien nodig !!!!!!!
Motiefzoeker maken 
-meten, tekenen, knippen !
compositie bepalen 
tekenen bladeren  !
Met motiefzoeker detail „zoeken”  
-rekening houden met compositie !
Tweede tekening maken !!!
Opruimen



!!
 !

MIDDELEN Docent: 
Voorbeelden botanische kunst 
Planten bladeren !
Leerlingen: 
Papieren 20x30 cm 
Kladblaadjes  
Kleurpotloden 
potloden en gummen 
scharen

HUISWERK n.v.t

ORGANISATIE 
Hoe organiseer je: 
opruimen, opbergen 
van werk, opgeven 
van huiswerk, welke 
spullen moet je klaar 
zetten?

Voor de les: 
Klaarleggen: 
-papieren, kladblaadjes, potloden, gummen, scharen  
-Bladeren om na te tekenen 
-kleurpotloden  !
Namen op de achterkant van de tekening !
Wekker zetten 10 min. voordat de les klaar is. Leerlingen weten dan dat het bijna tijd 
is.  
Aangeven dat ze moeten gaan opruimen 
Ze weten waar ze hun spullen moeten opruimen.

EVALUATI
E 
Feedback

Eind van de les: 
In gesprek gaan met de leerlingen over wat ze gedaan hebben en geleerd a.d.h.v. 
vragen: 
Alle tekeningen van de hele bladeren bij elkaar leggen 
- Welke tekening heeft de meest originele compositie? 
- Welke tekening lijkt het meest op de echte bladeren? 
- Welke tekening heeft de meeste kleuren groen? !
Alle details bij de eerste tekeningen leggen 
- Kan je je goed zien dat de detail tekening van de grote tekening komen? 
- Welke detail tekening heeft de beste vlakverdeling? 
- Welke detail tekening heeft de beste compositie? 
- Bij welke detail tekening kan je een goed onderscheid maken tussen de 

verschillende bladeren, d.m.v bijv. de kleuren of schaduwen?



Bijlage 4  !
  

LES 
Dinsdag 
16.00-17.30

3. UITVOERINGSMODEL 
Jungle naar de waarneming

BEGIN-
SITUATIE

Leerlingen 7-9 jaar kinderatelier.  
Hebben eerder stillevens getekend.  
Kunnen met vetkrijt en ecoline werken. 

ACTIVITEIT
EN

Planten bladeren tekenen naar de waarneming. 
Leerlingen kijken/voelen/ruiken aan de bladeren, gaan deze eerst in potlood 
tekenen.  
Voorbeelden laten zien van verschillende kleuren die planten in de jungle kunnen 
hebben. (Rode, gele, groene, bruine en combinaties bladeren) 
Ze moeten rekening houden met overlapping en compositie.  
Minstens twee bladeren tekenen, meer mag ook.  
Ze gebruiken vetkrijt die ze helemaal dicht moeten kleuren want als de tekening klaar 
is maken we de achtergrond met ecoline. 

Doel Bladeren tekenen naar de waarneming met een interessante compositie. 

TIMING planning 
activiteit

WIE  DOET WAT ?

Docent Leerling 

16.00 !
16.05 !!!!!!
16.20 !!!!
16.45 !!!
17.20 !
17.30

Start les, welkom heten !
Uitleg opdracht  
-naar de waarneming tekenen 
-geen wit meer in het blad, 
vanwege ecoline 
-verschillende kleuren geel, 
groen, bruin, rood !
Uitdelen papier 
Naam erop! 
Begeleiden bij tekenen 
uitdelen vetkrijt !
Uitleg werken met ecoline  
-geen papier meer te zien in de 
bladeren? !
Opruimen spullen !
Les klaar

Op hun plek gaan zitten. !
Luisteren, eventueel vragen stellen.  !!!!!!
Naam op de achterkant schrijven 
Bladeren bekijken en tekenen 
Inkleuren met vetkrijt !!
Schort aan doen 
achtergrond inkleuren met ecoline !!
Tekening in droogrek of la  
ecoline penselen uitspoelen 
vetkrijt in de kast

MIDDELEN Voorbeelden jungle en verschillende kleuren planten.  
planten bladeren  
tekenpapier (A3 formaat) 
potloden en gummen 
vetkrijt 
ecoline  
penselen  
kranten 

HUISWERK n.v.t. 



!
 !

ORGANISATIE 
Hoe organiseer je: 
opruimen, opbergen 
van werk, opgeven 
van huiswerk, welke 
spullen moet je klaar 
zetten?

tekenpapier, potloden, gummen, planten klaarleggen voor de les 
voorbeelden planten bij de hand. !
Naam op de achterkant van de tekening! !
Wekker zetten 10 min. voor einde les, leerlingen weten dat het tijd is.  
Aangeven dat ze moeten gaan opruimen.  
Leerlingen weten waar ze alles moeten opruimen. 

EVALUATI
E 
Feedback

Tijdens de les vragen stellen aan de leerlingen over de tekening,  
- Hoe zit de compositie in elkaar?  
- Welke kleuren krijgen de planten  
- Welke van de drie compositie middelen heb je gebruikt en hoe (overlappen, afsnij-

den, naast elkaar) !
Eindevaluatie  
In een groep naar alle werken kijken en aan leerlingen vragen stellen (specifieke leer-
ling vraag stellen) 
- Wat was de opdracht ook alweer? 
- Welke drie compositie middelen gingen we ook alweer gebruiken?  !
- Welke tekening heeft de meeste overlappingen getekend? 
- Welke tekening heeft er de meeste afsnijdingen?  
- Welke tekening heeft er heel veel blaadjes naast elkaar staan? 
- Op welke tekening zijn de meeste kleuren gebruikt? 
- Welke tekening heeft het origineelste blaadje?



!
Uitvoering vetkrijt en ecoline:!

!

!!!!



!
Bijlage 5 
 

                   

LES !
Kinderatelier  
14.45-16.15

3. UITVOERINGSMODEL 
Surrealisme

BEGIN-
SITUATIE 

Leerlingen 9-10 jaar 
Hebben al eens van het surrealisme gehoord, kennen de kunstenaars Renè Magritte en 
Salvador Dalí. 
Kunnen met plakaat/aryl verf en penselen werken. 

ACTIVITEIT
EN 

Leerlingen gaan een schilderij maken in de stijl van het surrealisme. Ze krijgen 
willekeurig twee woorden, één object, ding, mens etc. en één werkwoord. Deze twee 
woorden voegen ze samen in een schilderij, waarbij ze dan ook een achtergrond 
maken. Bijvoorbeeld: 
- boom + lopen   (in een stad) 
- lepel + lachen  (op een berg) 
- lantaarnpaal + skiën  (op het strand) 
De woorden die de leerlingen krijgen dienen als houvast om hun ideeën op gang te 
helpen, ze zijn helemaal vrij in het interpreteren van de opdracht en het gebruik van 
de woorden.  
Ze krijgen een uitleg over het surrealisme en de ideeën daarvan. Ze bekijken werken 
van de kunstenaars Vladimir Kush, Dalí, etc als inspiratiebron. 

TIMING planning 
activiteit

WIE  DOET WAT ?

Docent Leerling 

14.45  !
14.50 !!!
15.00 !!!
15.10 !
15.15 !
16.05 !!!
16.15 

Start les, welkom heten !
gesprek surrealisme en 
kunstenaars, uitleg opdracht, !!
rondvragen wat de ideeën zijn, 
begeleiden brainstorm  !!
uitdelen grote papieren, 
penselen, verf  
begeleiden schilderen !
opruimen  
begeleiden !!
Einde les

Start les, plekje zoeken !
luisteren en vragen stellen 
Krijgen/grabbelen twee woorden !!
kort brainstormen: 
- Hoe worden de twee woorden 1 ding, 

en in wat voor achtergrond  !
Hangen papier op ezel, zetten waterpot 
en verf klaar, schort aandoen, 
starten met schilderen !
opruimen 
-waterpot, penselen omspoelen 
-tekening in droogrek 
-schorten in de kast 
Einde les

MIDDELEN woorden — objecten, werkwoorden  
schest papieren, potloden, gummen  
Papieren 50x60 
verf, penselen, waterpotten  
schorten 
schilders ezels !
voorbeelden Surrealisme, Magritte, Dalí 

HUISWERK n.v.t. !



!!!
Salvador Dalí - ‚Lobster Telephone’, 1936 !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!

V l a d i m i r 
Kush !!!!!!!!

Rene Magritte 

ORGANISATIE Klaar zetten: 

papieren, penselen, verf, ezels  

opruimen: 

Aangeven wanneer het tijd is om op te ruimen, 10 min voor het einde van de les  

aangeven waar wat opgeruimd moet worden 

EVALUATI
E 
Feedback 

Tijdens brainstorm rondvragen wat en hoe er iets geschilderd gaat worden. 

Als schilderijen klaar zijn, als groep naar al het werk kijken en vragenronde houden. 

- Wat was ook alweer het surrealisme? ideeën, waarom etc.  

- Wat deed de kunstenaar Magritte ook alweer in zijn schilderijen? 

- Waarom hoort Dalí bij het surrealisme? 

- Wie heeft het beste volgens het surrealisme het object geschilderd? 

- Welk schilderij heeft een goede achtergrond bij het onderwerp en waarom? Past 

het erbij of juist totaal niet? 

- Welk schilderij heeft kleuren die bij het onderwerp horen? en welk schilderij heeft 

kleuren die er eigenlijk niet bij horen? en waarom?



!
Bijlage 6 

                    

LES 
Vrijdagochtend  
9.15-11.15

3. UITVOERINGSMODEL 
Delfts blauw — detail 

BEGIN-
SITUATIE

Cursisten senioren, teken en schildercursus 
Tekenen en schilderen naar de waarneming/voorbeeld.  
Kennen Delfts blauw, tekenen/schilderen niet vaak abstract. 

ACTIVITEIT
EN

De cursisten gaan een Delfts blauw beeldje tekenen/schilderen naar de waarneming/
voorbeeld. Hierna gaan ze met een motief zoeker een detail uitvergroot tekenen/
schilderen dit doen ze drie keer.  
We werken met blauw tinten aan de hand van het Delfts blauw.  
-papier in vier verschillende vakken verdelen. 
-In eerste vak tekenen/schilderen ze het beeldje in zijn geheel.  
-Ze maken een zoeker, het formaat wordt bepaald aan de hand van de grootte van het 
papier en de tekening/schilderij 
-ze zoeken een detail uit de tekening, rekening houdend met compositie en de 
vlakverdeling.  
-Ze tekenen/schilderen dit detail in het tweede vakje.  
-Met de motief zoeker zoeken ze uit de tweede tekening een nieuw detail, rekening 
houdend met compositie en vlakverdeling.  
-In het derde vakje tekenen/schilderen ze het tweede detail.  
-Dit herhalen ze tot al de vier de vakjes gevuld zijn en ze een abstract schilderij/
tekening hebben gemaakt. 

Doel Vanuit een figuratieve tekening/schilderij naar abstractie toewerken door middel van 
het vergroten van details. 

TIMING planning 
activiteit

WIE  DOET WAT ?

Docent Leerling 

9.15 !!!!!!!!!
9.30 !!!
11.00  !
11.15

Uitleg opdracht  
- papier in vier vakken 
- uitdelen voorbeelden 
uitleggen hoe een detail te 
zoeken, denk aan compositie, 
vlakverdeling  
-rekening houden met verdere 
uitvergroting, (dit moet niet 
een vlak worden). !
begeleiden  
extra uitleg indien nodig  !!
start opruimen  !
einde les

Uitleg opdracht  
- verdelen papier in vakken  
- maken motief zoeker  !
starten met het tekenen/schilderen van 
figuratieve beeldje  !!!!
Werken aan tekening/schilderij  
hulp vragen indien nodig  !!!
spullen opruimen  !
einde les 

MIDDELEN cursisten hebben nodig: 
- papier A3 formaat  
- liniaal, potlood, gum  
- blauw,wit,zwart kleurpotlood, krijt, acrylverf, aquarelverf, etc. 



! !

HUISWERK Een les van te voren aangeven welke spullen de cursisten nodig hebben.  

Lijstje maken met benodigdheden. 

ORGANISATIE Cursisten nemen hun eigen spullen mee, en ruimen deze ook weer op.  

Als docent ondersteuning bieden bij het netjes achterlaten van het lokaal. 

EVALUATI
E 
Feedback

Tijdens begeleiden van cursisten in gesprek gaan over de opdracht, de abstractie er 

van.  

Vragen stellen  

-wat vinden ze er van 

-wat hebben ze er van geleerd  

-Gaan we nu vaker abstracte tekeningen/schilderijen maken? !
Aan het einde van de les tekeningen/schilderijen bij elkaar leggen en vragen stellen. 

-Welke details herken je nog uit de volledige tekening/schilderij?  

-Waar zie je het Delfts blauw het meeste terug? 

-Welke composities en vlakverdelingen zijn het meest abstract?



Uitvoering Delfts Blauw:!!

!


