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(GLOBALE) PLANNING SEMESTER 1 

CKV lessen - semester 1 - MKM - WO 7e, 8e - B122 
Lesweek Inhoud van de les Opdracht die je in de les 

hebt gekregen 

Huiswerk voor de volgende les 

(dat neem je mee en zit in je 
kunstdossier/logboek) 

35   (28 aug - 1 sept) Introductie - KIJKEN EN 
LUISTEREN NAAR KUNST 

  

36   (  4 sep –  8 sep) Introductie - KIJKEN EN 
LUISTEREN NAAR KUNST 

De docent reikt je een kunstwerk 
aan, dat analyseer je en daarover 

zoek je info op. In de les krijg je 
uitleg over kunst analyseren. In dit 

boekje van CKV kun je informatie 
vinden over kunst analyseren.  

Op basis van het ILO UvA model beschrijf 
je aspecten van de vormgeving van het 

kunstwerk dat je in de les aangereikt hebt 
gekregen. Je moet dit in de les kunnen 

presenteren aan anderen.  

37  (11 sep – 15 sep) Innovatie, kunst & 
Steden: Rotterdam, 
introductie 

LEREN 
KUNSTANALYSEREN met 

inbreng door leerlingen 

In de les heb je nagedacht over een 
aantal vragen m.b.t. leven in steden 
en creativiteit en kunst en de rol die 

deze kunnen spelen in de 
verbetering en vernieuwing van het 

leven in de stad in de toekomst.  
De docent reikt je nu een aantal 

kunstwerken aan van kunst & de 
stad/stedelijke omgeving. Daaruit 

maak je een keuze. Je maakt 
daarvan een eigen kunstanalyse (= 
huiswerk) en levert deze volgende 

week in bij de docent.  

Je maakt nu een eigen, nieuwe 
kunstanalyse en levert deze volgende 
week in bij de docent. Dit is voor een 

cijfer. Je kunt deze opdracht NIET 
herkansen. Je plakt deze kunstanalyse 

zowel in in je kunstdossier/logboek en 
print een aparte versie uit die je bij de 

docent inlevert.  
Let op: werk alle stappen volgens het ILO 

UvA model uit en geef deze ook aan op je 
uitwerking. Gebruik de juiste begrippen. 
Zoek voor de context, de functie en de 

bedoelde betekenis achtergrondinfo op op 
internet en noteer de gebruikte bronnen 

nauwkeurig in voetnoten (Control+F). 
Voeg een afbeelding bij van het werk (7 x 

9 cm) en bij muziek een link naar het 
fragment op youtube. Omvang: Minimaal 

2 A4, maximaal 3 A4, lettertype calibri 10, 
regelafstand 1,15.  

38  (18 sep  - 24 sep) Groepen maken en 
Thema's kiezen 
Informatie over de toets 

van volgende week.  
 

In de les maken we groepen van 
minimaal 3 en maximaal 4 
personen. Bestudeer met je groep 

de kwestie die je het meest 
interessant vindt, aan de hand van 

het UNESCO rapport Culture, urban 
future. Bepaal nu een thema voor je 

documentaire fictie film. Verdeel 
taken eerlijk m.b.t. de voorbereiding 

(= kunstanalyse en vooronderzoek) 
van de zes verplichte elementen van 
de excursie.  

Iedere groep maakt een 
onderzoek/kunstanalyse van elk van de 
zes verplichte onderdelen van de 

Rotterdamexcursie. Neem voor elk van de 
groepsleden voor de volgende les, een 

kopie mee van jouw kunstanalyse en 
vooronderzoek van jouw onderdeel zodat 

de groep de informatie compleet heeft. 
Leg dit vast in je logboek.  

 

39  (25 sep – 29 sep) Een kwestie kiezen; 
storytelling en twee 

dimensies kiezen 

Daarna ga je samen met je 
groepsgenoten een kwestie kiezen 

die aansluit bij je thema voor de 
film. Daarna ga je een verhaallijn 

uitwerken en kies je twee dimensies 
die het beste aansluiten bij deze 

verhaallijn.  

Download de app Rotterdam routes en 
bestudeer de wandeling die het beste past 

bij jullie thema/kwestie en verhaallijn. 
Luister en bekijk de filmpjes en de 

informatie die je zou kunnen gebruiken. 
Leg dit vast in je logboek. Werk ook aan je 

individuele procesverslag.  

40  (  2 okt –    6 okt) Voorbereiden Rotterdam-

excursie 
Inleiding filmische 

vormgeving, beeldende 
vormgeving, muzikale 
vormgeving. 

Met je groep ga je op basis van je 

kunstanalyses, je vooronderzoek, je 
thema en je verhaallijn in deze les 

een route en planning maken voor 
Rotterdam. Je gebruikt daarvoor de 
app Rotterdam routes als 

informatie/inspiratie maar maakt 
zelf een route/planning en bedenkt 

welke soorten beelden je wilt 
verzamelen. 

Op basis van de kwestie, de verhaallijn en 

de dimensies, maak je een individueel 
plan wat je op welke manieren wilt 

fotograferen, filmen, welke 
geluidsopnames je wilt maken voor de 
eindfilm. Je legt dit vast in je logboek. 

Werk ook aan je individuele procesverslag.  
Volgende les krijg je een toets. De 

informatie van je groep over Rotterdam 
(kunst analyses) heb je uitgewisseld/ 

ontvangen en dat is de leerstof voor de 
toets, naast de kennis van de 

kunstanalyse begrippen en stappen.   

41  ( 9 okt – 13 okt) TOETS ROTTERDAM  

Voorbereiden 
Rotterdamexcursie 

In de les maak je de toets. Op basis 

van de kwestie, de verhaallijn en de 
dimensie, maak je een individueel 
plan wat je op welke manieren wilt 

fotograferen, filmen, welke 
geluidsopnames je wilt maken voor 

de eindfilm. Bedenk verschillende 
experimenten die je ter plekke kunt 

doen en manieren om ervaringen in 
beeld te brengen en goede en 

veelzijdige informatie te verzamelen. 
Dit overleg je met de groep en je 
past je route en planning aan.  

Je zorgt dat jij jouw takenpakket voor 25 

oktober goed in beeld hebt: je zorgt dat je 
werkende apparatuur hebt geregeld, dat je 
goede informatie bij de hand hebt, precies 

weet wat je waar moet 
vastleggen/verzamelen en welke 

informatie je nog moet verzamelen in 
Rotterdam. Je overlegt met de 

groepsleden hoe je e.e.a. op een prettige 
en goede manier samen kunt doen. 

Overleg vooraf welke bestandsformaten 
jullie willen gebruiken (JPG, WAV, MOV, 
etc).  
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42  (16 okt –20 okt) HERFSTVAKANTIE 

43  (23 okt – 27 okt) ROTTERDAM EXCURSIE Je experimenteert visueel/met 
geluid, je bezoekt de zes verplichte 

onderdelen en je doet 
veldonderzoek.  

 
 
 

 
 

Het verzamelde materiaal, deel je meteen 
ook met anderen: via we-transfer kan dat 

snel en gemakkelijk.  
Je werkt aan je individuele procesverslag: 

Hoe heb je de excursie ervaren? Wat zijn 
jouw indrukken van de stad Rotterdam? 
Welk van de activiteiten vond jij het meest 

interessant en waarom? etc.  Wat heb jij 
geleerd over innovatie & kunst in de stad 

Rotterdam?  

44  (30 okt –  3 nov) Werken aan 

documentaire-fictie-film 

In de les bespreek je opnieuw je 

verhaallijn met de anderen. Je 
verdeelt de taken m.b.t. het 

onderzoeksverslag en de taken van 
de documentaire-fictie-film.  

In je kunstdossier werk je verder aan jouw 

procesverslag. Daarnaast werk je aan 
jouw bijdrage aan het onderzoeksverslag 

van de groep.  

45  ( 6 nov –  10nov) Proefwerkweek ma 6 nov, en wo 8 nov t/m di 14 nov 

46  (13 nov – 17 nov) Les over creatief denken 
door de docent.  

 

Verdere opdrachten volgen nog.  In je kunstdossier werk je verder aan jouw 
procesverslag. Daarnaast werk je aan 

jouw bijdrage aan het onderzoeksverslag 
van de groep. 

47  (20 nov – 24 nov) Kunstanalyseren voor 
gevorderden: Film analyse  

 

Verdere opdrachten volgen nog.  
Werken aan documentaire-fictie-film 

Volgende les lever je met de groep het 
onderzoeksverslag in voor een 

tussentijdse beoordeling,  

48  (27 nov – 1 dec) Tussentijdse beoordeling 

onderzoeksverslag van 
elke groep 

Verdere opdrachten volgen nog. Verder werken aan je docu-film-fictie. 

 

49  ( 4 dec –  8 dec) Werken aan 
documentaire-fictie-film 

Verdere opdrachten volgen nog. Volgende les moet je de docu-film-fictie af 
hebben om te presenteren aan de docent. 

Je krijgt dan aanwijzingen voor 
verbeteringen die je voor de 
eindpresentatie dient uit te voeren.  

50  (11 dec – 15 dec) Voorbeoordeling docu-
fictie-film voor de docent 

en voor 1 andere groep.  

- De docent geeft je aanwijzingen 
wat je nog moet verbeteren.  

- De andere groep geeft feedback.  

- Feedback/Verbeteringen werk je uit. 
- Werken aan de verbeteringen van je 

onderzoeksverslag.  
- Werken aan je individuele procesverslag.   

51  (18 dec – 22 dec) Werken aan 
documentaire-fictie-film 

Werken aan documentaire-fictie-film - Presentatie van de docu-fictie-film moet 
compleet en af zijn na de kerstvakantie. 

- Onderzoeksverslag moet compleet en af 
zijn na de kerstvakantie.  

52  (25 dec–30 dec) KERSTVAKANTIE 

1    ( 1 jan -    5 jan) KERSTVAKANTIE 

2    ( 8 jan - 12 jan) PRESENTATIE DOCU-

FICTIE-FILM 

Andere presentaties mee 

beoordelen.  

Verder werken aan het onderzoeksverslag 

van de groep en aan je individuele 
procesverslag.  

3    (15 jan - 19 jan) PRESENTATIE DOCU-
FICTIE-FILM 

Andere presentaties mee 
beoordelen. 

Verder werken aan het onderzoeksverslag 
van de groep en aan je individuele 

procesverslag: Volgende week moet dat 
ingeleverd worden.  

4    (22 jan - 26 jan) INLEVEREN 
ONDERZOEKS-VERSLAG 
EN KUNSTDOSSIER 
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INTRODUCTIE 
 
In de bovenbouw krijg je dit nieuwe vak 'CKV'. Nieuw, omdat je het in de 

onderbouw niet gehad hebt en nieuw omdat het vak dit jaar een nieuw 

examenprogramma heeft gekregen. CKV staat voor culturele en kunstzinnige 

vorming. Wat dat precies inhoudt, gaan we in de eerste lessen samen mee-

maken.  

 

MEE-MAKEN 

Kunst en cultuur mee-maken is de kern van dit vak. Mee-maken houdt in dat we 

dit jaar culturele activiteiten gaan ondernemen in en buiten de lessen, zoals een 

excursie naar Rotterdam waar we de stad en de architectuur, de kunst en cultuur 

van de stad gaan bekijken. Ter voorbereiding daarvan gaan we in de lessen 

kijken hoe je nu eigenlijk de betekenis van kunst en cultuur kunt leren 'lezen' en 

zullen we ingaan op wat ontwikkelingen in de wereld van nu zijn die gevolgen 

hebben voor de ontwikkelingen in steden en de stedelijke ruimte.  

 

WAT WE VAN JOU VRAGEN 

Dit vak is een vak waarbij je ook maar niet alleen maar leert uit boeken. Je leert 

over de wereld ook, door te luisteren naar elkaar, te leren van elkaar en vooral 

ook te leren van wat kunstenaars over de wereld te zeggen hebben. Jouw eigen 

achtergrond - jouw cultuur - speelt in het kijken en denken over kunst een 

belangrijke rol. We zullen je regelmatig vragen om na te denken over 'het 

waarom' van jouw smaak, jouw opvattingen. Dat vergt een nieuwsgierige en 

onderzoekende houding, waarbij je open (leert) staan voor het nieuwe, het 

onbekende, het andere. Kritisch en creatief leren denken, een open en 

onderzoekende houding leren ontwikkelen en leren communiceren en 

samenwerken zijn belangrijke doelen van dit vak CKV.  

 

KIJKEN NAAR DE WERELD MET EEN FRISSE BLIK 

Kunstenaars kijken met vaak met een frisse blik, vanuit een onverwacht 

perspectief naar de wereld. Zij proberen je andere invalshoeken te laten zien. 

Kunstenaars van nu zijn bezig met hoe we nu beter zouden kunnen leven. Zij 

verbeelden die wereld op allerlei manieren: in verhalen, in beelden, in muziek.  

 

OPDRACHT 1: LEREN OVER KUNST = LEREN ANALYSEREN VAN KUNST 

Om die verhalen, beelden en muziek te begrijpen en doorgronden moet je kennis 

opdoen over wat analyseren van muziek, beelden, dans, theater, film inhoudt. 

Over de manier waarop kunstenaars vorm-geven aan hun ideeën. Daarop gaan 

we in de eerste periode trainen. We doen dat aan de hand van allerlei 

voorbeelden uit de kunst en cultuur van nu. Je kunt dan denken aan videoclips, 

filmfragmenten, muziek en beeldende kunst.  

 

De eerste opdracht waarvoor je een cijfer krijgt, is het maken van een 

inhoudelijk goede kunstanalyse. Meer toelichting hierover krijg je in de lessen.  
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OPDRACHT 2: KUNST EN CREATIVITEIT IN DE STAD ROTTERDAM 

Misschien sta je er niet zo bij stil, maar jouw leven in de toekomst zal naar alle 

waarschijnlijkheid voor een groot gedeelte in stedelijke omgevingen 

plaatsvinden. De UNESCO1 dat is de Organisatie der Verenigde Naties voor 

Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft vorig jaar een rapport uitgegeven over 

de rol van steden in de toekomst en de ontwikkelingen die bij kunnen dragen aan 

een beter leven in die steden.  

 

LEVEN IN MEGASTEDEN: WAT BETEKENT DAT?  

De UNESCO verwacht dat in 2030, wereldwijd in 41 megasteden ongeveer 10 

miljoen inwoners zullen leven. Er is momenteel sprake van een massale en snelle 

urbanisatie, die de nodige uitdagingen en kansen met zich meebrengt. Hoe 

kunnen we nu en in de nabije toekomst goed/beter leven in de stad? Dat 

is de centrale vraag die in dit UNESCO rapport bekeken is in de context van de 

17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.  

 

JOUW TOEKOMST WORDT NU AL UITGEDACHT EN VORMGEGEVEN 

Jouw leven in de toekomst wordt op dit moment al doordacht en vormgegeven. 

Je kunt dan denken aan manieren waarop je woont, waarop je werkt, waarop je 

jezelf verplaatst maar ook hoe je jezelf vermaakt, hoe en waar je anderen 

ontmoet, waar je eet en drinkt en welke rol kunst en cultuur daarbij zullen gaan 

spelen. Bij CKV gaan we in opdracht 2 bekijken hoe steden vormgegeven zijn in 

heden en verleden en wat jouw visie is op goed leven in steden in de toekomst.   

 

CREATIVITEIT EN INNOVATIE IN DE STAD ROTTERDAM 

Daarbij nemen we de stad Rotterdam als uitgangspunt omdat deze stad een 

                                                        
1 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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bijzondere geschiedenis heeft: Rotterdam was een stad van waaruit veel 

reizigers vertrokken naar een nieuw leven, een nieuwe toekomst; Rotterdam is 

van oudsher een belangrijke havenstad en Rotterdam was de stad die in de 

tweede wereldoorlog werd gebombardeerd, waardoor de stad daarna helemaal 

opnieuw opgebouwd moest worden. Rotterdam heeft door deze geschiedenis veel 

aandacht gehad voor de vraag hoe je het leven in de stad op een goede manier 

kunt inrichten, kunt vormgeven. Je ziet dat nu nog steeds als je door de stad 

loopt. Allerlei nieuwe ontwikkelingen op het gebied van stedenbouw, architectuur 

en kunst, zie je in deze stad. We gaan daarom op excursie naar Rotterdam.  

 

VOORBEREIDING EXCURSIE: KENNIS & EEN TOETS 

Daarvoor gaan we de excursie naar Rotterdam voorbereiden. Eerst ga je kennis 

opdoen over wat stedelijke ontwikkelingen van nu en de nabije toekomst zijn. 

Daarna krijg je een toets, zodat wij weten dat je die kennis niet alleen onthouden 

hebt, maar ook werkelijk goed begrijpt. Dat is nodig om de excursie goed en 

zinvol te laten zijn.  

 

VELDONDERZOEK VANUIT EEN OPEN EN ONDERZOEKENDE HOUDING 

Op woensdag 25 oktober, de les na de herfstvakantie, gaan we dan naar 

Rotterdam. Deze excursie heeft het karakter van een veldonderzoek. Je gaat 

ervaringen, indrukken én materiaal (goed gemaakte video opnames; 

geluidsopnames; foto's) verzamelen. Dat vergt een grondige voorbereiding 

waarbij je jezelf oriënteert op een route die je gaat lopen; en je weet waarop je 

zoal zou kunnen letten bij het verzamelen van indrukken en materiaal. Je dient 

dus vooronderzoek te hebben verricht en een thema en dimensie (zie volg. 

pagina) te hebben bepaald.   

 
ONDERZOEKSPRESENTATIE: EEN DOCUMENTAIRE-FICTIE-FILM 

Tijdens de excursie heb je materiaal verzameld. Je gaat met dat materiaal 

nadenken over de kernvragen: "HOE KUNNEN WE NOG BETER LEVEN IN DE 

STAD IN DE TOEKOMST" en "WELKE ROL SPELEN KUNST, CULTUUR EN 

CREATIVITEIT IN DEZE INNOVATIE GERICHT OP EEN BETERE WERELD?" 

Rotterdam heeft je daarvoor ervaringen, inzichten, informatie en inspiratie 

aangereikt die je daarbij als basis neemt. Op basis daarvan ga je verder denken 

(= kritisch en creatief denken) en ga je een toekomstbeeld maken, een 

toekomstperspectief schetsen van het leven in de stad in de toekomst (ca. 

2030). Daarover moet je zelf dus een verhaal gaan uitdenken (Storytelling - je 

krijgt info in de les hierover). Dat verhaal ga je onderbouwen (onderzoeken op 

basis van feitelijke gegevens) en dit ga je verbeelden in een film (= 

eindpresentatie). 

 

TITEL VAN DE DOCUMENTAIRE-FICTIE-FILM IS:  

 

A) HOW ART CAN CHANGE THE SYSTEM! of  

B) HOW CAN ART CHANGE THE SYSTEM? 
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OPDRACHTBESCHRIJVING  EN KWALITEITSEISEN 

Jouw verkenningen en visie op "HOE KUNNEN WE NOG BETER LEVEN IN DE 

STAD IN DE TOEKOMST" en "WELKE ROL SPELEN KUNST, CULTUUR EN 

CREATIVITEIT IN DEZE INNOVATIE GERICHT OP EEN BETERE WERELD?" heb je 

grondig onderzocht en zichtbaar en voelbaar maakt voor anderen in je 

documentaire-fictie-film met als titel: A) HOW ART CAN CHANGE THE 

SYSTEM! of B) HOW CAN ART CHANGE THE SYSTEM? 

 

Daartoe heb je voor Rotterdam als opdracht aangereikt gekregen:   

1. BREED EN GOED ONDERZOEK. Je hebt onderzoek gedaan over 
stedelijke ontwikkelingen, duurzaamheid en de rol die kunst en cultuur 

spelen in de vormgeving van goed leven in de stad in de toekomst. Je hebt 

verschillende informatie bronnen geraadpleegd (waaronder het UNESCO 
rapport) en je hebt deze bronnen met elkaar vergeleken zodat je goede 

informatie hebt verzameld. Deze informatie heeft betrekking op zowel het 

verleden van de stad Rotterdam als actuele ontwikkelingen (Station 

Rotterdam, Markthal, De Luchtsingel/dakakkers/hofbogen, expositie 
'Change the System').  

2. THEMA EN KWESTIE. Om je documentaire-fictie-film te kunnen maken, 

dien je een verhaallijn te hebben uitgewerkt rondom een thema2 en 
een kwestie dat/die je wilt aankaarten. Het thema of de kwestie kies je 

op basis van het UNESCO rapport (culture, urban future). De verhaallijn 

hoeft niet vooraf al helemaal vast te staan, maar kun je gaandeweg verder 
verfijnen. Wel moet je een synopsis (samenvatting van de verhaallijn + 

kern van wat je wilt uitdrukken) hebben voordat je naar Rotterdam gaat.   

3. HET THEMA BELICHT JE VANUIT TWEE 

DIMENSIES. Vanuit twee specifieke dimensies 
(feit - fictie; schoonheid - lelijkheid; 
ambachtelijk - industrieel zie hiernaast)                               

ga je het thema belichten, en ga je dus ook naar 
de stad Rotterdam kijken en ga je de zes 

gebouwen/kunstwerken bekijken en bestuderen 

die iets over de stad, de urbane ruimte vertellen  

4. KUNSTANALYSEVAARDIGHEDEN Bij de 
eerste opdracht heb je leren kunst analyseren. 

In deze opdracht demonstreer je jouw kunstanalyse vaardigheden in de 

filmische vormgeving, de beeldende vormgeving, de muzikale vormgeving.  
5. ONDERZOEKSVERSLAG (GROEPSOPDRACHT MET INDIVIDUEEL 

ZICHTBARE BIJDRAGEN) Deze onderzoeksopdracht is een 

groepsopdracht voor minimaal 3 en maximaal 4 personen. Daarin moet 
jouw individuele bijdrage herkenbaar en zichtbaar aanwezig zijn. Je maakt 

niet alleen een documentaire-fictie-film, maar maakt ook een 

onderzoeksverslag waarin alle onderdelen zoals hierboven genoemd, 

beschreven zijn in een samenhangend verslag waar ieder groepslid bij elk 
onderdeel een eigen (aangegeven) bijdrage levert.  

6. INDIVIDUEEL REFLECTIEVERSLAG. Je schrijft een individueel 

schriftelijk reflectieverslag over wat je hiervan geleerd hebt, wanneer, 
hoe en waarom. Dit verslag bouw je op, door er regelmatig aan te werken 

en die tussentijdse verslagen plak je steeds in je logboek; het eindverslag 

is 1 A4).  

                                                        
2
  We reiken je drie thema's aan: Creativiteit en context; Makende Mensen of Vakmanschap en Vindingrijkheid.  
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DOCUMENTAIRE-FICTIE-FILM: EISEN AAN DE KWALITEIT  

1. Goede verhaallijn = storytelling (kwaliteit van de inhoud van de 

communicatie: betoog+onderbouwing door onderzoek; niveau/diepgang)  

2. Goede & innovatieve audiovisuele vormgeving (kwaliteit van de 

audiovisuele communicatie) 

3. Creativiteit/originaliteit van de presentatie qua vorm en inhoud  

4. Technisch goed uitgewerkt 

5. Onderzoeksniveau - diepgang (kritisch denken, onderzoek doen op basis 

van goede, erkende bronnen, analyseren, evalueren, reflecteren)  

6. Inhoudelijk compleet = inclusief dimensies en kunstanalyses van 3 

kunstdisciplines 

7. Product van co-creatie (samenwerken) 

8. Individuele inbreng in het proces (en procesverslag met verantwoording 

en reflectie) 

9. Planningsvaardigheden 

 

 

DRIE CKV THEMA'S: 
 

1. CREATIVITEIT & CONTEXT (alfa) – DOMEIN Taal, Kunst & Cultuur – accent 

op individuele creatieve processen van (autonome) kunstenaars in de context 
van verschillende tijden, plaatsen, functies en culturen (film, dans, beeldende 

kunst, muziek). Vakmanschap, ambachtelijkheid en innovatie. Accent op 

creativiteit in de kunstpraktijk/processen van kunstenaars en dat in de context 
van de kunstgeschiedenis, communiceren over kunst & leren kunst analyseren. 

CKV dimensies: feit en fictie; herkenning en vervreemding; schoonheid en 

lelijkheid; traditie en innovatie; lokaal en globaal; ambachtelijk en industrieel 

 
2. MAKERS & MAATSCHAPPIJ (gamma) – DOMEIN Mens & Maatschappij – 

accent op creatieve processen van kunstenaars in de context van 

maatschappelijke thema‟s of vraagstukken (co-creatie, creativiteit van groepen 
kunstenaars en/of vormgevers en geëngageerde kunst, community arts, 

communicatieve en interactieve aspecten van kunst. Accent kunst & 

maatschappij burgerschapsvorming & samenwerken & kritisch denken & 

dialoog/interactie. CKV dimensies: autonoom en toegepast;individueel en 
coöperatief; amusement en engagement; herkenning en vervreemding 

 

3. VAKMANSCHAP & VINDINGRIJKHEID (beta) – DOMEIN Natuur & 
Technologie – accent op creatieve designprocessen van kunstenaars en 

vormgevers in de context van innovatie in wetenschap, kunst en design 

(architectuur, design, mode, game-design, grafisch design, webdesign, maar ook 
kunstenaars/vormgevers die met innovatieve technieken of media bezig zijn of 

met biologische processen). Accent innovatie in kunst, design & technologie (incl. 

digitale geletterdheid in relatie tot design – creativiteit en probleemoplossend 

vermogen). CKV dimensies: ambachtelijk en industrieel; digitaal en analoog; 
schoonheid en lelijkheid; monodisciplinair – multidisciplinair en interdisciplinair   
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ROTTERDAM - ZES VERPLICHTE ONDERDELEN DIE JE ONDERZOEKT EN 

BEZOEKT EN OPNEEMT IN JE DOCUMENTAIRE-FICTIE-FILM 

 

1: Centraal Station - Stationssingel 10  

- Architectuur - buitenkant en binnen 

- Kunstobjecten - Speculaasjes, Lichtkunstwerk (John Kormeling), 

videowand 

2: De gele brug / dakakkers/ hofbogen  

- Stadsontwikkeling en vernieuwing en hergebruik architectuur 

- Vormgeving van het gebied 

- Graffiti 

- Duurzaamheid en stadsnatuur 

- Infrastructuur  

3: De Markthal  - Blaak - Ds. Jan Scharpstraat 298 

- architectuur / buitenkant 

- Binnenkant / functie &vormgeving 

- Straatkunst 

- Straatmeubilair / objecten 

- culturele kruisbestuivingen (interculturaliteit, multiculturaliteit en 

massacultuur) 

4: De Verwoeste Stad - beeld van Ossip Zadkine (naast het maritiem 

museum) 

- Beeld bekijken en beeld analyseren m.b.v. beeldende middelen 

- Informatie beluisteren van app en evt. extra info opzoeken 

- Context - geschiedenis en publiekswaardering (ontwikkeling daarin) 

5: Erasmusbrug / skyline Kop van Zuid  

- architectuur 

- constructie 

- historie - Rotterdam oud (de hef, het witte huis, havens) en nieuw 

(gebouwen: De Rotterdam, Montevideo, KPN toren, Hotel New York etc.) 

- skyline Kop van Zuid 

6: Museum Boijmans MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN: 'CHANGE 

THE SYSTEM' 
Van 14 oktober 2017 tot en met 14 januari 2018 presenteert Museum Boijmans 

Van Beuningen de designtentoonstelling „Change the System‟. Deze 

tentoonstelling gaat over de veranderkracht van de creatieve geest die meer dan 

ooit nodig is om mondiale vraagstukken en bedreigingen het hoofd te bieden. De 
tentoonstelling gaat uit van drie belangrijke onderwerpen die de leefbare 

samenleving onder druk zetten: schaarste, conflict en meerstemmigheid. 

„Change the System‟ is niet alleen een tentoonstelling over baanbrekend 
hedendaags design, maar ook een manifest voor een betere wereld. Bijzonder 

aan „Change the System‟ is dat de ontwerpers ter plekke nieuw werk maken of 

experimenteren in de Change the System Labs. 
 

http://www.boijmans.nl/nl/7/kalender/calendaritem/2187/change-the-

system#zQOvi503IcLmbxgv.99 
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UNESCO ZEGT IN EEN RAPPORT DAT CULTUUR 
STEDEN VEILIGER EN STERKER MAAKT  

17 DUURZAAMHEIDSDOELEN :  
 

 
EEN VAN DE DOELEN IS '11. SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES'. DE UNESCO HEEFT 
HIEROVER EEN RAPPORT GEPUBLICEERD 'CULTURE, URBAN, FUTURE' 

 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.unesco.org/culture/culture-for-sustainable-urban-development/pdf-open/global-Report_en.pdf
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BY Lisa Contag | October 18, 2016  

 

 
Screenshot from Reza's UNESCO video "Culture - the Soul of Cities" 

 

The UNESCO makes a strong case for systematically fostering culture in 
city planning in its new “Global Report, Culture: Urban Future,” launched 

on October 18 at the Third United Nations Conference on Housing and 

Sustainable Urban Development (Habitat III) in Quito, Ecuador. The 
report complements the United Nations’ 2030 Agenda for Sustainable 

Development, which aims to ensure “inclusive, safe, resilient and 

sustainable human settlements and cities” around the globe. 
 

“The world is projected to have 41 mega cities by 2030, each home to at least 10 

million people. Massive and rapid urbanization can often exacerbate challenges 

for cities creating more slums and poor access to public spaces as well as having 
a negative impact on the environment. This process often leads to a rise in 

unemployment, social inequality, discrimination and violence,” an official 

UNESCO statement explains. According to the report‟s findings, the best measure 
to prevent such negative effects, is to fully integrate cultural components into 

urban strategies from the start. 

 
In more than 100 case studies, the survey analyzes the situations, risks, and 

potentials for cities in a number of regional contexts, with a particular interest 

also in Africa and Asia, where urbanization is expected to continue increasing 

rapidly in the next decades. 
“Culture lies at the heart of urban renewal and innovation. This Report provides a 

wealth of insights and concrete evidence showing the power of culture as a 

strategic asset for creating cities that are more inclusive, creative and 
sustainable,‟‟ Irina Bokova, Director-General of UNESCO noted in a statement, 

stressing that “culture gives cities social and economic power,” especially with 

the help of the creative industries. 

http://www.blouinartinfo.com/news/story/1637170/unesco-report-says-culture-makes-cities-safer-and-stronger?utm_source=Blouin+Artinfo+Newsletters&utm_campaign=d8661d3e70-Big+Clicks+10.21.2016&utm_medium=email&utm_term=0_df23dbd3c6-d8661d3e70-81827589
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As an example, the report refers to Shanghai, China, which has held the status 

of a UNESCO Creative City of Design since 2010, and is considered “one of the 

world‟s major creative centers, with more than 7.4% of residents employed in 
the creative industries.” 

Cities in conflict and post-conflict situations, such as Samarra, Iraq, which was 

confronted with the destruction of a number of invaluable sites such as the Al-
Askari Shrine in 2006, are also taken into consideration and seem to benefit 

similarly. “Reconstruction and rehabilitation efforts have demonstrated the ability 

of culture to restore social cohesion between communities and improve 
livelihoods, paving the way for dialogue and reconciliation,” the authors explain. 

 

The authors identify three prerequisites for culturally diverse, safe, and thriving 

cities: that people-centered cities are culture-centered spaces; that quality urban 
environments are shaped by culture, and that sustainable cities need integrated 

policy-making that builds on culture. 

 
To reach these goals, the report makes 12 recommendations, listed in full length 

below: 

 

1. Enhance the liveability of cities and safeguard their identities 
2. Ensure social inclusion in cities through culture 

3. Promote creativity and innovation in urban development through 

culture 
4. Build on culture for dialogue and peace-building initiatives 

5. Foster human scale and mixed-use cities by drawing on lessons 

learnt from urban conservation practices 
6. Promote a liveable built and natural environment 

7. Enhance the quality of public spaces through culture 

8. Improve urban resilience through culture-based solutions 

9. Regenerate cities and rural-urban linkages by integrating culture 
at the core of urban planning 

10. Build on culture as a sustainable resource for inclusive economic 

and social development 
11. Promote participatory processes through culture and enhance the 

role of communities in local governance 

12. Develop innovative and sustainable financial models for culture 
 

 To read more about the UNESCO recommendations click here.  

 To view the full “Global Report, Culture: Urban Future”, click here.  

 Find out more about the United Nations‟ Sustainable Development Goals 
here.  

 Bekijk deze video op youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=lvOCk8lsvlE 
 

 

 

 

 
 
 

http://www.unesco.org/culture/culture-for-sustainable-urban-development/pdf-open/recommendations-en.pdf
http://www.unesco.org/culture/culture-for-sustainable-urban-development/pdf-open/global-Report_en.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://www.youtube.com/watch?v=lvOCk8lsvlE
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          ILO-UvA KUNSTANALYSE MODEL - versie 2014 
 

Voor kunst algemeen moet je goed in staat zijn de samenhang tussen vorm, verhaal, functie en context te analyseren en de betekenis 

te begrijpen. Belangrijk is dat je alles wat je opschrijft kunt onderbouwen: met observaties (wat je in  het kunstwerk ziet of hoort), met 

goed onderbouwde argumenten op basis van wat je in het kunstwerk ziet of hoort, met kennis (over de tijd of plaats waar iets  

gemaakt is) met bronnen (foto's, teksten, video's). Je eigen mening is bij kunst analyse in het kader van kunst algemeen niet in eerste 

instantie van belang, pas na bronnenonderzoek kun je een eigen visie op het werk geven. Je onderbouwt alles zo goed mogelijk. 
 

Kunst analyseren, WAT doe je dan? 
 

I: BESCHRIJVEN 

NB de volgorde kan gevarieerd worden. 
 

II: ANALYSEREN 
 
 
 

 
 

III: INTERPRETEREN 

Kunst analyseren, HOE doe je dat?  Je werkt deze stappen eerst uit, daarna loop je alles nog een keer door en vul je alles aan.  

I: BESCHRIJVEN 

Je gaat eerst observerend (zonder mening) 

beschrijven: Hoe ziet het eruit? Hoe klinkt 

het? Wat is het? enz. Je begint dus bijv. 

met observerend beschrijven van formele 

aspecten (zie begrippenlijst). Daarvan hoef 

je niet alle begrippen te verwerken, alleen 

die nodig zijn om het werk nauwkeurig te 

beschrijven. De volgorde kun je variëren: 

beginnen met vorm/verhaal/functie of 

context etc. Let op: observerend 

beschrijven is beschrijven zonder 

interpretaties of waardeoordelen. Beschrijf 

dus niet alleen de vorm en het verhaal van 

het kunstwerk, maar ook de functie en 

beschrijf ook de kunsthistorische context 

(stroming) van het werk. Raadpleeg 

daarvoor eventueel bronnen.  

II: ANALYSEREN 

De informatie uit je beschrijving ga je 

analyseren. Daarbij ga je de beschreven 

aspecten van het werk zoals vorm, verhaal, 

functie, context (kunst- en 

cultuurgeschiedenis, maatschappij enz.) 

verder onderzoeken met behulp van 

bronnen en vervolgens aan elkaar 

relateren, dus in samenhang bestuderen. 

Je probeert de informatie te interpreteren 

en structureren (hoofd- en bijzaken). Je 

laat bij je interpretaties zien dat je oog 

hebt voor bijzonderheden en je plaatst het 

kunstwerk in de kunsthistorische context 

(tijd en plaats). Zodra je gaat interpreteren, 

kun je ook je eigen associaties toevoegen 

indien deze passend zijn (deze zijn niet vrij 

of willekeurig bij kunst algemeen, dus niet 

zoals je in creatieve processen associeert). 

III: INTERPRETEREN 

De analyse breng je vervolgens in verband 

met een interpretatie van mogelijke 

betekenissen die je kunt relateren aan de 

kunsthistorische of culturele context. Je 

probeert alle elementen aan elkaar te 

verbinden en goed en kritisch te 

onderbouwen wat de mogelijke 

betekenissen zouden kunnen zijn. Daarvoor 

moet je afwegen uit de door jou 

geobserveerde en geanalyseerde aspecten 

wat belangrijk is. Je probeert je standpunt 

over de betekenis zo goed mogelijk te 

checken met behulp van bronnen en te 

onderbouwen met betrekking tot de 

specifieke vorm (= waarom zo?). Misschien 

heb je het werk nu zo goed bestudeerd, dat 

je wel nieuwe, originele ideeën over de 

betekenis kunt ontdekken?  

Lagere orde denkvaardigheden: Hogere orde denkvaardigheden: Hogere orde denkvaardigheden: 

ONTHOUDEN: herkennen, herinneren  TOEPASSEN: hanteren, gebruiken EVALUEREN: checken met bronnen, 

bekritiseren (kritisch denken) 

BEGRIJPEN: toelichten, classificeren, 

vergelijken 

ANALYSEREN: differentieren, 

structureren, contextualiseren 

CREEREN: Nieuwe ideeën genereren gericht 

op nieuwe betekenissen, verbanden 
Bronnen:  - Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., & Airasian, P. W. (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: a revision of Bloom's taxonomy of     
  educational objectives. NY: Addison Wesley Longman, Inc.  
- Bullot, N. J., & Reber, R. (2013). The artful mind meets art history. Behavioral and brain sciences, 36. pp 123-180. 
- Efland, A.D. (2002). Art & Cognition. NY: Teachers College Press, Colombia University.  
- Feldman, E.B. (1994). Practical Art Criticism. Englewood Cliffs. N.J. Prentice Hall. 
- Pauwels, L., Peters, J.M.(2005). Denken over Beelden. Leuven. 

VORM* 
 = beschrijven hoe? (begrippenlijst) 

VERHAAL 
= beschrijven wat? (idee, verhaal, voorstelling) 

FUNCTIE 
 = beschrijven waarvoor? 

CONTEXT  
= beschrijven waar/wanneer? 

BETEKENIS  
= bedoelde en waargenomen betekenis.  
beargumenteren waarom en waarom zo* ? 

SAMENHANG 
Vorm+verhaal+functie+context 
In samenhang bestuderen  
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ILO-UvA: BEGRIPPEN VOOR KUNST ANALYSE - versie CKV  

 
Beeldende middelen Aspecten Extra aanwijzingen 

Vorm Vorm 

 

Vormsoort 

Hoekig / rond / vierkant / kegel /  

                    - tweedimensionaal / driedimensionaal 

Geometrisch  / organisch - open / gesloten - abstract / figuratief 

Compositie Compositiegrondvorm 

Dynamiek 

Symmetrie  

Ritme 

Horizontaal / verticaal / diagonaal / driehoek / overall  

Statisch / dynamisch 

Symmetrisch / asymmetrisch 

Herhaling 

Ruimte Dimensie 

Tweedimensionaal 

 

Driedimensionaal 

Hoogte / breedte / diepte 

 Suggestie van dieptewerking (lijn-,  kikvors-, vogel-perspectief)  

           of plasticiteit (licht / schaduw)  

Ruimtelijkheid / plasticiteit  

Licht Lichtbron 

Lichtcontrast 

Schaduw 

Stofuitdrukking 

Natuurlijk licht / kunstlicht  

Klein / groot - zacht / hard - licht / donker (clair / obscur) 

Eigen schaduw / slagschaduw - plasticiteit 

Textuur / virtuoze lichtbehandeling 

Kleur Kleursoort 

Kleurverzadiging 

Kleurintensiteit 

Kleurcontrast 

Primair / secundair / tertiair 

Zuiver / onzuiver 

Licht / donker 

Licht-donker / koud-warm / complementair 

Materiaal/Techniek Tweedimensionaal 

 

Driedimensionaal/sculptuur 

Architectuur, design, mode 

Schilderkunst: fresco / olieverf - fotografie: fotomontage / still  

                         - grafisch: collage / assemblage/ affiche 

Hakken / boetseren / construeren 

Industrieel / ambachtelijk 

 

Theatrale middelen Aspecten Extra aanwijzingen 

Theater - spel  Lichaam van de acteur 

Stemgebruik van de acteur 

 

Mise-en-scène 

 

Speelstijl  

Mimiek / gebaren / bewegingen / lichaamshouding/ handeling 

Volume / accent / klankkleur / intonatie / klemtoon/ timing /  

                emotioneel bereik 

Plaatsing acteurs in speelvlak/ blikrichting/ bewegen van de       

                personages ten opzichte van elkaar en speelvlak  

Melodrama (soap) / realisme  - absurdisme / slapstick / episch 

Theatervormgeving Decor 

Kostuum 

Grime en haar styling 

Rekwisieten  

Attributen 

Muziek  

Geluid 

Tekst 

Toneeltoerusting / plaats van handeling - projecties 

Karakter / personage / stijl / sfeer 

Schmink / pruiken / littekens 

Voorwerpen / meubilair 

Rekwisiet bij rol of personage 

Direct / indirect - sfeer/ emotie 

Geluidseffecten / geluidsdecor/ soundscapes 

Monoloog / dialoog / voice-over / improvisatie 
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Filmische middelen Aspecten Extra aanwijzingen 

Cinematografie Camerastandpunt 

Camerabeweging 

Camera-afstand 

Cameraperspectief 

Scherpstelling 

Zwart-wit/Kleur 

Vogelvlucht / neutraal / kikvors 

Horizontaal / verticaal / draaiend 

Close up / medium shot / long shot / distant shot 

Objectief / subjectief  

Accent door scherpte/ onscherpte 

Kleurcontrast / kleurscherpte 

Montage Beeldovergangen 

Montagestijlen 

 

Continuïteitsmontage / discontinuïteitmontage / parallelmontage  

Special effects Effecten Optisch / mechanisch / digitaal  

   

Geluid Geluid 

Muziek 

Direct / indirect - dialogen / omgevingsgeluid / voice - over 

Direct / indirect - soundtrack 

Art-direction 

(Enscenering) 

Decor,  

      Rekwisieten, attributen 

Licht en belichting 

Kostuum, grime, haarwerk 

Personages  

Realistisch / suggestief / filmisch - Locatie / set / techniek 

 

Richting / kleur / intensiteit / special-effects 

Karakter / periode / stijl / sfeer 

Acteur - rol verhouding (casting) / ontwikkeling 

NB Filmische middelen bevatten de begrippen die volgen op de professionele filmtheorie zijn gebaseerd. In tegenstelling tot 

de cve examenrichtlijn, worden in de professionele filmtheorie, art-direction (enscenering) en geluid  (direct / indirect - 

dialogen, omgevingsgeluid, voice-over, soundtrack) wel als filmische middelen beschouwd en niet als theatrale middelen.  

 

Dansante middelen  Aspecten Extra aanwijzingen 

Vormgeving in dans 

 

  

Ruimte 

 

Tijd  

Kracht 

 

 

Richtingen / hoogtelagen (vlakken: hoog / midden / laag)   -  

     Combinaties: richting / hoogtelagen / voortbeweging in ruimte 

Duur / tempo / ritme / maat 

Spanning (tonus) / ontspanning 

Gewicht  - vallen / rollen - dansen / springen 

Aanzet / impuls  - sterke / lichte aanzet - impuls  

Choreografie Keuzes uit domeinen 

Danscompositie 

Muziek/ geluid 

 

Decor / kostuum 

Belichting /locatie 

Ruimte / tijd / kracht 

Vastgelegd dansmateriaal (vaak uit improvisatie)  

Wel / geen muziek - relatie muziek / dans 

Stilte / natuurlijk geluid / toegevoegd geluid / gesproken woord 

Zie theatervormgeving - mise-en-scène 

Zie theatervormgeving - mise-en-scène 

Theatervormgeving 

Zie Theatrale middelen 

  

(Dansers performance) 

Wordt niet in 

examenrichtlijn genoemd 

Lichaam 

Aantal dansers 

Personage 

Houding / mimiek / fysieke kenmerken  

Solo / Groep (Corps de ballet / ensemble) 

Danser - rol verhouding / ontwikkeling 
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Muzikale middelen Aspecten Extra aanwijzingen 

Toonhoogte  

(Hoogte van klanken, 

instrumenten en/of 

stemmen) 

Hoogte 

Melodie 

Akkoorden 

Harmonie 

Hoog / laag 

Opeenvolging van klanken van verschillende toonhoogte, ritme 

Harmonie  - dissonant / consonant - eenstemmig / meerstemmig 

       Homofonie / polyfonie 

Toonduur  Maat 

Ritme 

Tweekwartsmaat / driekwartsmaat / vierkwartsmaat  

Kort / lang - accenten / syncope 

Tempo Tempo 

Tempowisseling 

BPM  (popmuziek)  

Hoog / laag 

Vertragen / versnellen 

Beats per minute 

Dynamiek 

(klanksterkte) 

Klanksterkte 

 

Zacht – hard / sterker - zachter worden  

Klankkleur (timbre) Klankkleur 

 

Combinatie stemmen/    

         instrumenten  

Individuele instrument /individuele stem 

                           - licht, helder / vol, zwaar 

Koor / strijkorkest / blaasorkest / popband  

                                              met karakteristieke klank 

Vorm en 

vormelementen 

Motief 

Thema 

Symfonie 

 

Lied 

Klein melodisch  of ritmisch gegeven (in een thema)  

Bepalende muzikale zin  in muziekstuk  

Instrumentale compositie door symfonieorkest 

      4 delen: Snel - langzaam - menuet - snel 

Vocale compositie / song  

      Opbouw: intro - couplet - refrein (eventueel bridge)  

 

Bronnen: 

- Acton, M. (1997, 2009). Learning to Look at Paintings. 2nd ed. Routledge, Londen.  

- Balme, C. (2008). The Cambridge Introduction to Theatre Studies. Cambridge University Press, Cambridge. 

- Bordwell, D., Thompson, K. (2004). Film Art. An Introduction. 7th ed. McGraw-Hill, New York.  

- Bossuyt, I. (2010). Van Noten en Tonen. Wegwijs in muzikale begrippen. Davidsfonds, Leuven.  

- Pavis, P. (2003). Analyzing Performance. Theatre, Dance and Film. University of Michigan Press.  

- Prunes, M., Raine, M., Litch, M. (2002). Yale University Film Studies Program. website: 

 http://classes.yale.edu/film-analysis geraadpleegd op 20 februari 2011, Yale University, New Haven. 

En: 

- Beeldende begrippenlijst, N.V.T.O. 

- Kunstbeschouwen, Culturele en Kunstzinnige Vorming 2 (2000). KPCgroep, Den Bosch. 

- Moviezone. Filmanalyseplan. Utrecht, 1999 

- Richtlijnen A-levels, via website: http://www.aqa.org.uk/index.php geraadpleegd 20 februari 2011.   

- Schoolexamens CKV 2, en Examens Kunst Algemeen, 2000 - 2010, Cito/Cve 

 

 

 

 

 

http://classes.yale.edu/film-analysis
http://www.aqa.org.uk/index.php
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Op de volgende pagina's is extra toelichting te vinden op basis van de CVE Explicitering begrippen vraagstelling c.e. kunst 

(beeldende vormgeving/ dans/ drama/ muziek/ algemeen, versie 12 maart 2012.  

We gaan in het ILO UvA model uit van de volgorde voor analyse:  

1. VORM(GEVING) - 2. VERHAAL - 3. FUNCTIE - 4. CONTEXT  

1: VORM - VORMGEVING 

BEELDENDE VORMGEVING 

 

Beeldende kunst of autonome kunst: schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, video etc.  

Vormgeving of toegepaste kunst: architectuur, design, affiches, mode etc.  

 

BEELDENDE MIDDELEN/ASPECTEN 

Hoe - met welke middelen en aspecten - wordt de voorstelling afgebeeld, beeldend vormgegeven? Hoe wordt het 

gebouw/object/affiche vormgegeven?  

Aspecten van beeldende vormgeving zijn vorm, compositie, ruimte, licht en kleur.  

VORM  Denk daarbij aan tweedimensionale (vlak, plat) en driedimensionale vormen (ruimtelijk, plastisch), abstracte of figuratieve 

vormen, schematische, gestileerde, organische, geometrische vormen (zoals Mondriaan gebruikte) etc.  

COMPOSITIE Dit is de ordening/plaatsing/groepering van de verschillende vormen op een vlak (evenwichtig, symmetrisch, 

asymmetrisch, dynamisch) of de plaatsing van driedimensionale vormen binnen een installatie.  

RUIMTE Dit gaat over ruimtelijkheid en plasticiteit bij driedimensionale vormen en de suggestie van dieptewerking of plasticiteit in 

tweedimensionale werken.  

Suggestie van dieptewerking ontstaat vooral door (lijn)perspectief (met als bijzondere varianten het vogelvlucht- of 

kikvorsperspectief). Suggestie van plasticiteit ontstaat door licht en schaduw.  

LICHT Dit gaat over de werking van echt licht op driedimensionale vormen en de effecten van licht bij architectuur (glas) of over de 

suggestie van licht in tweedimensionale werken:  

natuurlijk licht, kunstlicht (kaars, lamp), licht-donkercontrasten / clair-obscur (bijvoorbeeld bij Rembrandt), schaduw, plasticiteit, 

stofuitdrukking (suggestie van textuur van stoffen als fluweel, marmer, glas etc. door virtuoze lichtbehandeling).  

KLEUR Denk daarbij aan kleursoort (rood, geel, groen etc.), helderheid, verzadiging, kleurencirkel (bijvoorbeeld die van Johannes 

Itten, docent aan het Bauhaus), kleurcontrasten, kleursymboliek, verschillende soorten van kleurmenging etc.  

 

BEELDENDE VORMGEVING - Materialen / technieken 

Waarmee wordt de voorstelling/het gebouw/object/affiche vormgegeven?  

Denk aan fresco, olieverf e.d. bij tweedimensionaal / schilderkunst; fotomontage en still bij fotografie; collage, assemblage, affiches 

bij grafische technieken / druktechnieken.  

In driedimensionaal / beeldhouwkunst / sculptuur is er sprake van:  

 - hakken: uit marmer, natuursteen, hout etc.  

 - boetseren: in klei, was of ander plastisch materiaal, gieten van brons of kunsthars etc.  

 - construeren: assemblage, ready made / objet trouvé etc.  

In architectuur werkt men met marmer / natuursteen, baksteen, staal, beton, glas, kunststof etc.; bij design/mode/decoratie zijn er 

ambachtelijke versus industriële technieken etc.  

 

 

 

http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvi0sgg8bampk/vixqka55upbz/f=/8_6_explicitering_begrippen_in_de_vraagstelling_kunst.pdf
http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvi0sgg8bampk/vixqka55upbz/f=/8_6_explicitering_begrippen_in_de_vraagstelling_kunst.pdf
http://www.expertisecentrum-kunsttheorie.nl/index.php?PgNr=30
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DRAMA (THEATER) - VORMGEVING 

 

Vormgeving: hoe wordt de theatervoorstelling vormgegeven door middel van spel?  

VORMGEVING DOOR THEATERSPEL 

HET LICHAAM VAN DE ACTEUR 

- mimiek (gezichtsuitdrukking),  

- gebaren en bewegingen (zoals het trommelen met de vingers voor een nerveus type, of het waggelen van een dikke dame)  

- lichaamshouding (zoals een stijve nek voor een koppig persoon, of het ingezakt zitten van een sloom figuur)  

- handeling (roken, neuspeuteren, op het horloge kijken)  

STEMGEBRUIK VAN DE ACTEUR Door middel van het stemgebruik geeft de acteur mede vorm aan zijn personage.  

- volume (hard of zacht)  

- het accent (stads- of streekaccent)  

- klankkleur (hoog en licht of zwaar en donker).  

- intonatie (veel of weinig variatie in toonhoogte)  

- het gebruik van klemtonen  

- timing (langzaam of snel, pauzes)  

- veel of weinig emotie in de stem  

MISE-EN-SCENE Hiermee bedoelt men het gebruik van het speelvlak door de acteurs, zoals de plaatsing van personages in het 

speelvlak, de blikrichtingen en het bewegen van de personages ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het speelvlak (de 

looplijnen). Ook het op- en afgaan van de personages hoort tot de mise-en-scène.  

SPEELSTIJL Onder speelstijl verstaat men een wijze van spelen, die over het algemeen kenmerkend is voor een bepaald theatergenre 

zoals melodrama (soap), realisme, absurdisme, slapstick of episch theater.  

De speelstijl kan ook gekoppeld zijn aan het regieconcept van de regisseur.  

 

THEATERVORMGEVING - materialen / technieken 

DECOR  Dit is de toneeltoerusting waarmee de plaats van handeling wordt voorgesteld, ook projecties kunnen tot het decor behoren.  

KOSTUUM Onder kostuum verstaat men de kleding die hoort bij het personage en bij de context van het toneelstuk.  

GRIME EN HAIR STYLING  Dit gaat over de opmaak van het gezicht van de acteurs en hun haardracht: schmink, pruiken en littekens.  

REKWISIETEN  Rekwisieten zijn voorwerpen die in een voorstelling gebruikt worden door de spelers, zoals een pen of een zwaard. Ook 

stoelen en tafels die op een toneel staan zijn rekwisieten.  

ATTRIBUTEN Een attribuut is een speciaal rekwisiet, dat bij een rol hoort, zoals een liniaal voor een strenge juf, een scepter voor een 

koning, de lier van Apollo, de sleutels van Petrus. Daaraan kun je het personage herkennen.  

BELICHTING Door middel van belichting van de speelplek zorgt men voor zichtbaarheid van wat zich afspeelt, maar ook voor een 

bepaalde sfeer. Belichting kan de aandacht van het publiek op een bepaalde handeling richten. Bijv. kleur en de intensiteit van het 

licht.  

MUZIEK Theatervoorstellingen kunnen worden begeleid door muziek, die net als belichting, voor een sfeer of bepaalde emotie kan 

zorgen. Denk aan bombastische muziek om een opschepper te karakteriseren, of minimalistische muziek als ondersteuning van een 

sterfscène. 

GELUID EN GELUIDSEFFECTEN  Ook door middel van geluid kunnen scènes worden ondersteund of benadrukt. Denk hierbij aan 

wapengekletter bij vechtscènes of geluidsdecor/soundscapes met zwembadgeluiden om een zwembad te verbeelden.  

Een regisseur maakt bij het creëren van een theaterstuk keuzes ten aanzien van de enscenering, het geheel van spel van de acteurs en 

theatervormgeving. Het toneelbeeld is een ‘still’ uit de voorstelling. Alles wat je ziet op een bepaald moment van het stuk hoort bij 

het toneelbeeld: het decor, de rekwisieten, de belichting en de acteurs daarin.  
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FILM - VORMGEVING 

Specifiek voor film is de vormgeving door middel van filmische middelen - NB in de professionele filmtheorie worden daaronder 

verstaan: Camera, montage, geluid en art-direction in de examenrichtlijnen zijn dit echter: cameravoering/opnametechniek; montage 

en special effects.  

VORMGEVING DOOR SPEL 

 

THEATERVORMGEVING - materialen / technieken 

 

FILMVORMGEVING  - door FILMISCHE MIDDELEN  

1. CAMERAVOERING, OPNAMETECHNIEK 

CAMERASTANDPUNT  

neutraalperspectief: het onderwerp wordt op ooghoogte in beeld gebracht.  

kikkerperspectief: het onderwerp wordt van onderaf in beeld gebracht.  

vogelperspectief: het onderwerp wordt van bovenaf in beeld gebracht.  

CAMERABEWEGING horizontale, verticale of draaiende beweging van de camera.  

CAMERA-AFSTAND Hierbij gaat het om het kader dat de regisseur/cameraman kiest: close up: vaak een deel van het lichaam, meestal 

het gezicht; of een voorwerp geïsoleerd uit zijn omgeving. medium-shot: personen worden getoond van hoofd tot middel. long shot: 

personen ten voeten uit. distant shot: opname van zeer grote afstand, personen of objecten zie je als stipjes.  

CAMERA PERSPECTIEF 

Hierbij gaat het om de persoon van waaruit de gebeurtenis wordt geregistreerd: objectief: de camera registreert wat er gebeurt. Je 

ziet de situatie van enige afstand, als toeschouwer, niet als betrokkene. subjectief: de kijker kijkt mee met een van de acteurs, hij ziet 

wat hij/zij ziet.  

SCHERPSTELLING De keuze voor het deel van het beeld waarop de camera scherpstelt.  

ZWART-WIT/KLEUR Hierbij gaat het over keuzes voor contrast en kleurscherpte.  

2. MONTAGE 

Hierbij gaat het om de ordening van opgenomen beeld en geluid in een doorlopende film. Beelden kunnen door de manier waarop ze 

achter elkaar staan of 'geordend' zijn een bepaalde betekenis krijgen (bijvoorbeeld de montages van Eisenstein of de douche-scène uit 

Psycho).  

3. SPECIAL-EFFECTS  

Dit zijn optische, mechanische of digitale technieken die in film worden ingezet om effecten te realiseren die niet of moeilijk langs de 

normale weg kunnen worden bereikt, zoals ontploffende auto’s bij actiefilms, de goocheltrucs van Meliès, of de slow motion in The 

Matrix.  

4: FILMGELUID: Hierbij kun je denken aan direct geluid (wat je ziet en hoort inclusief omgevingsgeluid) of muziek en indirect of 

toegevoegd geluid (voice over) of muziek  (soundtrack) bestaan. 

5: FILM: ART-DIRECTION: dat is de enscenering die gebruikt wordt in film, daarbij kun je denken aan filmsets/decors/locatie, maar ook 

specifieke belichting, kleur, kostuums etc.  
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VORMGEVING IN DANS 

 

Vormgeving in dans gebeurt door middel van de keuzes die een choreograaf maakt, of die door traditie zijn vastgelegd, in het gebruik 

van: 1. RUIMTE 2. TIJD 3. KRACHT 

1. RUIMTE  

Dans voltrekt zich altijd in ruimte. In de meest brede zin van het woord is ruimte de reële of virtuele plek, locatie, waar de danser 

danst. Ruimte kent een aantal aspecten, zoals:  

richtingen In het horizontale vlak zijn er diverse richtingen waarin de danser de ruimte kan doorsnijden. Denk hierbij aan voor- en 

achterwaarts, zijwaarts en diagonaal. Ook de blikrichting (focus) van de danser is van belang.  

hoogtelagen In het verticale vlak kan de danser zich bewegen in drie lagen: hoog, midden en laag. De lagen worden gedacht vanuit 

het bekken van de danser, dat als ‘midden’ wordt gezien. Dus springen is dan ‘hoog’ en zittend/liggend de grond gebruiken is ‘laag’.  

combinaties van richtingen, hoogtelagen en voortbeweging in de ruimte Op het moment dat een danser zich beweegt in de ruimte 

gebruikt hij richtingen en hoogtelagen. De variaties daarin kunnen leiden tot patronen (lijn, cirkel, slinger, spiraal, acht, etc.), vormen 

van het lichaam van de danser (groot, helemaal uitgestrekt of klein, helemaal in elkaar; rond of hoekig etc.). Ook de plaatsing van één 

danser in de ruimte, van meerdere dansers ten opzichte van elkaar (opstellingen zoals kring of rij), of de plaatsing van dansers t.o.v. 

decorstukken hoort hierbij.  

2.TIJD 

Dans voltrekt zich niet alleen in de dimensie ruimte, maar ook in tijd. Dans heeft een duur (acht maten voor een paar passen, 

avondvullend voor een sprookjesballet bijvoorbeeld), een tempo (van uiterst langzaam tot extreem snel), een ritme en maat (zie bij 

muziek). Kortom, dans maakt een bepaalde onderverdeling van de tijd zichtbaar.  

3. KRACHT 

Dansers zetten altijd een bepaalde kracht in om te dansen. Dans is, vanuit kracht gezien, een spel dat voortdurend gaande is tussen de 

krachtsinzet van de danser en de zwaartekracht die voortdurend inwerkt op zijn/haar lichaam. De ingezette kracht kan variëren van 

zeer sterk tot zeer zwak.  

Aspecten van kracht zijn:  

spanning (tonus) Om te kunnen bewegen moet de danser zijn spieren aanspannen en ontspannen, afhankelijk van de beweging die hij 

wil maken. Denk hierbij aan het optillen van een been, dat vraagt om de aanspanning van bepaalde spiergroepen en om de 

ontspanning van weer andere spiergroepen.  

gewicht Het lichaam van de danser heeft een gewicht dat bewust kan worden ingezet. De danser kan bijvoorbeeld zijn gewicht 

inzetten om te vallen en te rollen, maar hij kan zijn gewicht ook ontkennen door heel licht te dansen of te springen.  

aanzet, impuls Het karakter van een beweging hangt sterk af van de aanzet die de danser actief geeft aan de beweging: hij kan een 

sterke aanzet meegeven of een zeer lichte. Als de danser zelf inactief is en de aanzet van zijn beweging komt van buiten, dan spreken 

we van een impuls. Denk daarbij aan een duw van een andere danser, het in beweging gezet worden door een decorstuk 

bijvoorbeeld.  

 

Een choreograaf maakt bij het creëren van dans keuzes in de domeinen ruimte, tijd en kracht. Zodra het ontworpen dansmateriaal, 

dat vaak voortkomt uit improvisatie, is vastgelegd en herhaalbaar gemaakt, spreken we van een danscompositie. In samenhang met 

geluid en/of muziek, decor en kostuum, belichting en locatie ontwikkelt zich een betekenisvolle choreografie, die in theatrale context 

kan worden getoond.  

 

THEATERVORMGEVING - materialen / technieken 
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VORMGEVING IN MUZIEK 

Vormgeving in muziek gebeurt door de keuzes die een componist maakt in het gebruik van:  

1. TOONHOOGTE 2. TOONDUUR 3. TEMPO 4. DYNAMIEK (klanksterkte) 5. KLANKKLEUR 6. VORM EN VORMELEMENTEN 

1. TOONHOOGTE  Toonhoogte is de hoogte van klanken, instrumenten en/of stemmen. De toonhoogte wordt aangegeven door 

noten, genoteerde klanken. Een melodie is een opeenvolging van klanken van verschillende toonhoogte, in een bepaald ritme, die als 

een herkenbaar geheel kan worden ervaren.  

Elementen die met toonhoogte te maken hebben zijn akkoorden (samenklanken van twee of meer tonen), harmonie (de 

rangschikking van akkoorden), dissonant, consonant, een- en meerstemmigheid, homofonie en polyfonie.  

2.TOONDUUR Toonduur is de lengte, de tijdsduur van klanken. Toonduur is bepalend voor de volgende aspecten:  

MAAT Dit is de indeling van de muziek in gelijke eenheden van één of meerdere tellen; bekend zijn tweekwartsmaten (2/4, mars), 

driekwartsmaten (3/4, wals en mazurka bijvoorbeeld) en vierkwartsmaten (4/4, tango).  

RITME Dit is de afwisseling van korte en lange tonen en de accenten die hierin gelegd worden. Een bijzonder ritmisch gegeven is de 

syncope: een verschuiving van het accent, waardoor het accent niet óp de tel maar ná de tel ligt.  

3. TEMPO Tempo is de snelheid van een muziekstuk. Muziekstukken kunnen snel of langzaam worden gespeeld (hoog of laag tempo) 

en er kan sprake zijn van tempowisselingen waarbij vertraagd of versneld wordt. In de popmuziek wordt tempo aangeduid met BPM 

(= Beats Per Minute)  

Opmerking: ritme en tempo zijn twee verschillende fenomenen, een muziekstuk kan langzaam zijn, terwijl er toch snelle ritmische 

bewegingen binnen het lage tempo kunnen zijn.  

4. DYNAMIEK (klanksterkte)  Dynamiek is de klanksterkte van de muziek (decibels): hard en zacht en alles wat daartussen ligt, 

inclusief de overgangen van hard naar zacht of omgekeerd.  

5. KLANKKLEUR, timbre  Klankkleur of timbre is de eigen kleur, karakter van de individuele stem of het individuele instrument, van 

licht en helder tot vol en zwaar. Zo kan de ene sopraan licht en helder klinken, een andere sopraan donker en dramatisch.  Ook de 

combinatie van verschillende stemmen en instrumenten levert een eigen klankkleur op: koor, strijkorkest, symfonieorkest, 

blaasorkest (harmonieorkest, fanfare), popband en/of combinaties hiervan hebben alle een eigen, karakteristieke klank. 

6. VORM EN VORMELEMENTEN, COMPOSITIE  Met de genoemde vormgevingsmiddelen (toonhoogte, toonduur, dynamiek en 

klankkleur) creëren componisten muziekstukken, composities. Een aantal compositie-elementen en compositievormen zijn:  MOTIEF  

Een motief is een klein melodisch of ritmisch gegeven dat als basis dient voor een compositie (denk bijvoorbeeld aan de eerste vier 

noten van de vijfde symfonie van Ludwig von Beethoven: ▪▪▪__ ). Een motief kan onderdeel uitmaken van een muzikaal thema.  

THEMA Een thema is een muzikale zin die bepalend is voor een muziekstuk en die gedurende het stuk meerdere keren voorkomt, al 

dan niet als variatie. Een thema kan één of meerdere motieven bevatten.  

SYMFONIE Een symfonie is een instrumentale compositie, gespeeld door een symfonieorkest. De eerste symfonieën werden 

gecomponeerd in de klassieke periode, de achttiende eeuw. De klassieke symfonie bestaat uit vier delen: snel-langzaam-menuet-snel. 

Het menuet is van oorsprong een niet al te snelle dans in driekwartsmaat.  

LIED Een lied, in de popmuziek vaak ‘song’ genoemd, is een vocale compositie, in de volgende opbouw:  

- intro, de inleiding  

- couplet, dit is het gedeelte van een lied dat steeds terugkeert, waarvan de melodie gelijk blijft, met een steeds andere tekst voor de 

verschillende coupletten.  

- refrein, dit wordt gezongen na elk couplet en heeft steeds dezelfde melodie en tekst.  

- In de popsongs wordt er vaak een bridge aan toegevoegd, een gedeelte dat qua melodie en tekst slechts één keer voorkomt.  

In de klassieke muziek wordt er een verschil gemaakt tussen het volkslied en het gecomponeerde lied, het zogenaamde kunstlied. 

Het volkslied is vaak eenvoudig van opzet en heeft over het algemeen een beperkte omvang. Het kunstlied is complexer van 

structuur en is vaak bedoeld om solistisch uit te voeren. In klassieke liederen komt lang niet altijd een refrein voor, vaak gaat het 

om coupletliederen. THEATERVORMGEVING - materialen / technieken 
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2. VOORSTELLING 

 

BEELDENDE KUNST & ARCHITECTUUR/ DESIGN - VOORSTELLING: 

 

Voorstelling: wat wordt afgebeeld? Is er een onderwerp, verhaal, thema, boodschap, concept?  

 

 

THEATER - VOORSTELLING: 

waar gaat het theaterstuk over, wat is de inhoud, het verhaal, het thema, het concept, de boodschap?  

De inhoud van veel theaterstukken is gebaseerd op een (historische of eigentijdse) tekst. Lucifer van Joost van den Vondel kan worden 

uitgevoerd met de oorspronkelijke tekst, maar ook naar een eigentijdse, bewerkte tekst. De tekst kan naar een boek, film o.i.d. zijn 

geschreven, of volledig nieuw zijn en speciaal geschreven door een daarvoor gevraagd auteur. De tekst kan zijn voortgekomen uit 

improvisatie van de acteurs, of instant worden geïmproviseerd tijdens de voorstelling.  

Ook zijn er theatervormen waarin tekst nauwelijks of geen rol speelt: denk aan fysiek theater, mime, slapstick etc.  

De inhoud van een theaterstuk kan worden gevat in de zgn. spelgegevens,  

wie  

De verschillende personages in het stuk, types (personages met één of hoogstens twee karaktereigenschappen, zoals Batman), 

karakters (personages met meerdere karaktereigenschappen, vaak met een karakterontwikkeling, zoals Hamlet).  

wat  

Het plot, het conflict, de spanningsopbouw: inleiding, opbouw, climax, afloop.  

waar  

De plaats, ruimte, locatie waar de handeling zich afspeelt.  

waarom  

Het motief, de beweegreden van de handeling (zoals: waarom wil Mutter Courage geen vrede? Ze verdient namelijk haar geld met de 

oorlog).  

wanneer  

Het ‘wanneer’ gaat over tijd en tijdsverloop (plaatsing in de historische tijd en tijdsverloop in het stuk: chronologisch, fragmentarisch, 

tijdsprongen, flash back, flash forward).  

 

FILM - VOORSTELLING: 

 

Voorstelling: waar gaat de film over, wat is de inhoud, het verhaal, het thema, de boodschap?  

 

 

DANS - VOORSTELLING: 

 

Dans kan, net als drama/theater een verhaal vertellen, dat gebaseerd is op een tekst van een auteur. Zo is het romantische ballet 

Giselle (1841) gebaseerd op een volkslegende die Heinrich Heine beschreef in zijn boek De l’Allemagne. De schrijver en theatercriticus 

Théophile Gautier werkte het gegeven om tot een libretto voor het ballet.  
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Tot en met de negentiende eeuw was de academische theaterdans vooral verhalend, er werd een verhaal uitgebeeld. Vanaf het begin 

van de twintigste eeuw zien we, net als in de andere kunsten, een streven naar abstrahering: dans geeft dan een sfeer, stemming, 

thema, concept weer. Voorbeelden van min of meer abstraherende dans zijn het ballet Les Sylphides (chor. Fokine, muz. Chopin, 

1909) en het ballet Serenade (chor. Balanchine, muz. Tsjaikovski, 1934).  

Van absolute dans spreken we als er geen sprake meer is van een stemming of sfeer als basis voor een abstract ballet. In absolute 

dans gaat het alleen nog om de dans zelf, om de pure, formele bewegingsconstructie. In de academische dans wordt George 

Balanchine gezien als de eerste choreograaf die absolute dans maakte, in de moderne dans is dat Merce Cunningham.  

Zie verder, voor spelgegevens e.d., bij drama/theater.  

 

MUZIEK - VOORSTELLING: 

 

De muziek in de middeleeuwen was overwegend vocaal, zowel religieus als wereldlijk. In de late middeleeuwen en in het begin van de 

Renaissance wordt de rol van het instrument steeds groter. Aan de hoven gaan orkesten tijdens feesten de dansen muzikaal 

ondersteunen. Hieruit groeit de absolute muziek, de mogelijkheden van instrumenten werden verkend en nieuwe 

compositietechnieken bedacht. Dat betekent dat voor muziek, eerder dan voor andere kunsten, een zekere abstractie aan de orde 

was.  

Later ontstaat programmamuziek. Onder programmamuziek verstaat men een instrumentale compositie waar een verhaal of gedicht 

aan ten grondslag ligt, anders dan absolute muziek waar het om de vorm gaat. Voorbeelden van absolute muziek zijn fuga en sonate.  

Er zijn meerdere soorten programmamuziek:  

- buitenmuzikale gegevens worden letterlijk nagebootst, denk bijvoorbeeld aan de Danse Macabre van Camille Saint-Saëns (geluiden 

die worden nagebootst: twaalf klokslagen, voetstappen, een haan).  

- Ook komt het voor dat personen en/of gebeurtenissen worden gekoppeld aan een thema, voorbeelden hiervan zijn Till Eulenspiegel 

van Richard Strauss en Peter en de wolf van Prokofiev.  

- Ook een combinatie van deze twee soorten programmamuziek is mogelijk, een voorbeeld daarvan is de Symphonie Fantastique van 

Hector Berlioz.  

 

Absolute muziek noemt men die composities waarin de vorm voorop staat en die niet gebaseerd is op een verhaal of gedicht. 

Buitenmuzikale gegevens worden niet of nauwelijks gebruikt in deze muziek.  

 

3: FUNCTIE 

Functies van kunst zijn onder meer: 

 

1: Religieus 

2: Esthetisch  

3: Politiek, sociaal en/of economisch 

4: Vermaak / amusement  

5: Wetenschappelijk of technisch 

6: Intercultureel 

 

Je herkent hierin waarschijnlijk de invalshoeken van kunst algemeen.  
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4: CONTEXT 

 

Culturele contexten worden medebepaald door tijd en plaats: 

 

1: Cultuur van de kerk in de 11de tot en met de 14de eeuw 

2: Hofcultuur in de 16de eeuw in Italië en de 17de eeuw in Frankrijk 

3: Cultuur van de burgerij in de 17de eeuw in de Republiek van de Verenigde Nederlanden 

4: Cultuur van de Romantiek en het Realisme in de Negentiende eeuw 

5: Cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw 

6: Massacultuur van de tweede helft van de twintigste eeuw 

 

Je herkent hierin waarschijnlijk de onderwerpen van kunst algemeen.  
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 ILO-UvA - BEOORDELINGSMATRIX VOOR KUNST ANALYSE 
 I: Onvoldoende II: Basaal III: Gevorderd IV: Excellent 

B
ES

C
H

R
IJ

V
EN

 

1:ONTHOUDE
N  
Herkennen, 
herinneren 
Voorstelling/ 
verhaal & 
vormgeving 

□ niet goed onthouden 
begrippen/kenmerken en 
voorstelling 
 

□ beperkte / niet 
helemaal correct 
onthouden 
begrippen/kenmerken en 

voorstelling 

□ overwegend relevante 
en correcte 
begrippen/kenmerken en 
voorstelling 

□ accurate tot zeer 
accurate en gedetailleerde 
begrippen/kenmerken 
en voorstelling 

□ zwakke beschrijvingen 
van begrippen en 
kenmerken en voorstelling   

□ beperkte, niet-volledige 
beschrijvingen van 
begrippen en kenmerken 

en voorstelling 

□ vrij volledige 
beschrijvingen van 
begrippen en kenmerken 

en voorstelling 

□ volledige tot zeer 
volledige, nauwkeurige 
beschrijvingen en 

voorstelling 

2:BEGRIJPEN 
Toelichten, 
classificeren, 
vergelijken 
Functie/ 
kunststroming/ 
context 
(tijd/plaats) 

□ gebrekkige of niet 
correcte hantering van 
/verwijzing naar bronnen 

 

□ beperkte of niet 
helemaal correcte 
hantering van /verwijzing 

naar bronnen 

□ overwegend relevante 
en correcte hantering 
van /verwijzing naar 

bronnen 

□ (zeer) accurate en 
gedetailleerde hantering 
van/verwijzing naar 

bronnen  

□ gebrekkige selectie van 
kennis/informatie over 
concepten en/of 

kunststromingen.  

□ beperkte selectie van 
kennis/informatie over 
concepten en/of 

kunststromingen  
 

□ overwegend relevante 
en goede selectie van 
kennis/informatie over 

concepten en/of 
kunststromingen 

□ (zeer) accurate en zeer 
goede selectie van kennis/ 
informatie over concepten 

en/of kunststromingen 

3: 
TOEPASSEN 
Van begrippen/ 
kennis op 
specifieke, nieuwe 
voorbeelden  
 

□ begrippen voor 
kunstanalyse worden niet 

goed  op het specifieke 
voorbeeld toegepast 
 
 

 

□ begrippen voor 
kunstanalyse worden 

beperkt toegepast op het 
specifieke voorbeeld 
en/of de volgorde van 
belangrijkheid wordt niet 

goed ingeschat 

□ begrippen voor 
kunstanalyse worden vrij 

goed toegepast op  
nieuwe aspecten en/of 
de volgorde van 
belangrijkheid wordt vrij 

goed ingeschat 

□ begrippen voor 
kunstanalyse worden zeer 

accuraat toegepast op  
specifieke nieuwe aspecten 
en/of volgorde van 
belangrijkheid wordt 

nauwkeurig aangegeven 

□ kennis over specifieke 
kunststromingen en/of 
kernconcepten wordt niet 

correct toegepast op 
nieuwe voorbeelden 

□ kennis over specifieke 
kunststromingen en/of 
kernconcepten wordt 

gedeeltelijk juist 
toegepast op nieuwe 
voorbeelden 

□ kennis over specifieke 
kunststromingen en/of 
kernconcepten wordt 

goed toegepast op 
nieuwe voorbeelden 

□ kennis over specifieke 
kunststromingen en/of 
kernconcepten wordt zeer 

accuraat toegepast op 
nieuwe voorbeelden 

A
N

A
LY

SE
R

EN
 

4:ANALYSERE
N 
Differentiëren, 
organiseren en 
attribueren 
 

□ weinig tot geen 

effectieve analyse, geen 
aandacht voor details 
 

□ beperkte/voor de hand 

liggende analyses, 
beperkte aandacht voor 
opvallende details 

□ competente analyses  

met aandacht voor 
opvallende details 
 

□ goede tot uitstekende en 

genuanceerde analyse en 
veel aandacht voor 
onopvallende details 

□ weinig/geen inhoudelijke 

en/of kunsthistorische 
analyses  
 

□ beperkte inhoudelijke 

en/of kunsthistorische 
analyses   
 

□ vrij gedegen 

inhoudelijke en/of 
kunsthistorische analyses  
 

□ zeer relevante en 

weloverwogen 
inhoudelijke en/of 
kunsthistorische analyses  

□ weinig/geen  

interpretaties, vooral eigen 
(vrije) associaties 

□ beperkte interpretaties, 

vooral (vrije) associaties  

□ variatie aan  

interpretaties toegepast, 
ook eigen associaties 

□ veel relevante 

interpretaties toegepast, 
ook passende associaties 

IN
TE

R
P

R
ET

ER
EN

 &
 E

V
A

LU
ER

EN
  

5: 
EVALUEREN  
Checken, 
bekritiseren  

□ weinig tot geen 

effectieve argumenten of 
afwegingen 

□ beperkte/voor de hand 

liggende argumenten en 
afweging daarvan 

□ goede argumentatie en 

afweging daarvan 

□ goede tot uitstekende en 

weloverwogen 
argumentatie  

□ geen check op basis van 
bronnen 

□ beperkte check op basis 
van bronnen 

□ check op basis van 
bronnen 

□ zorgvuldige check op 
basis van bronnen 

□ zeer voor de hand 
liggende/ beperkte 
interpretatie/evaluatie 
 

□ vrij voor de hand 
liggende interpretaties/ 
evaluaties 

□ capabele 
interpretaties/ 
onderbouwde evaluaties 

□ genuanceerde 
interpretaties / 
vakinhoudelijk 
onderbouwde evaluaties 

 6: FLEXIBELE 
EXPERTISE 
Nieuwe ideeën, 
nieuwe verbanden 
genereren 
 

□ weinig tot geen 
verbanden gelegd met 
andere kunstwerken, 
kunstdisciplines 

 

□ beperkte/ voor de hand 
liggende verbanden 
gelegd met andere 
kunstwerken, 

kunstdisciplines  

□ vrij goede verbanden 
gelegd met andere 
kunstwerken, 
kunstdisciplines 

 

□ veel verschillende en 
uitstekende verbanden 
gelegd met andere 
kunstwerken, 

kunstdisciplines 

□ weinig tot geen 
verbanden gelegd met 
andere thema's, concepten 

of andere vakgebieden 

□ beperkte/ voor de hand 
liggende verbanden 
gelegd met andere 

thema's, concepten of 
andere vakgebieden 

□ vrij goede verbanden 
gelegd met andere 
thema's, concepten of 

andere vakgebieden 

□ veel verschillende en 
uitstekende verbanden 
gelegd met andere  

thema's, concepten of 
andere vakgebieden 

 7:PRESENTERE
N 
 

□ onduidelijk en niet 
correct qua formulering 

 

□ beperkte helderheid en 
nauwkeurigheid in 

formulering 

□ heldere, nauwkeurige 
samenhangende  

formulering 

□ zeer heldere, accurate, 
samenhangende 

formulering 

□ niet effectieve 
organisatie/ordening  van 
het materiaal  

□ enigszins geordend/ 
enigszins georganiseerd 
materiaal 

□ verzorgd en 
georganiseerd materiaal 

□ zeer verzorgd en 
inhoudelijk goed 
georganiseerd materiaal  
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 Kunstanalyse - voorbeeld  

 
I – Bart Hess  

Ik heb voor deze kunstenaar gekozen omdat ik in veel van zijn werk mijn werk mijn idee 

‘gevangen in/vervormd door mode’ terugzie. Voor deze analyse heb ik het volgende werk 

uitgekozen, dat een onderdeel is van de STRP mutants-collectie. 

 
 

Beschrijven: 

Vorm: 

Het werk is een still uit een film. Het is een multidisciplinair werk, omdat er zowel mode, film 

als muziek in gebruikt wordt. In de film zie je een persoon die omhuld is met een glanzende 

latex laag. Deze laag is rekbaar, maar wel erg strak om het lichaam. In de film maakt de 

persoon allerlei bewegingen in het latex. Afgaande op de vorm van het latex staat de 

persoon in een pose waarbij hij zijn hoofd naar achter in zijn nek gelegd heeft en waarbij hij 

zijn armen voor zich houdt met de ellenbogen naar buiten gericht. Het werk is 

driedimensionaal. 

Het latex is bruinachtig van kleur, de achtergrond is lichter dan het werk zelf. Behalve dit 

licht-donker contrast is de achtergrond vrij neutraal, doordat de kleur zelf qua toon lijkt op 

de kleur van het latex; het zijn allebei aardetinten. 

De belichting van het werk komt waarschijnlijk van boven, waardoor de bovenkant een stuk 

lichter en glanzender is dan de onderkant.  

De positie van waaruit de foto genomen is, is ongeveer op ooghoogte met de persoon in het 

latex. De persoon staat ongeveer in het midden van de foto, waardoor deze vrij symmetrisch 
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is. 

 

 

Verhaal: 

Het werk stelt verandering, transformatie voor. De vorm die de mens met het latex maakt, 

verandert steeds door de beweging. Doordat het multidisciplinair is, laat het ook de 

verandering in de kunst zien, waarbij steeds meer kunstvormen, zoals mode, muziek en 

technologie, met elkaar verweven worden. 

Functie: 

Het werk is gemaakt voor het STRP Art & Technology Festival  van 2011. Dit is een festival 

met tientallen verschillende jonge kunstenaars waarbij allerlei experiences gecreëerd 

worden en kunst, muziek en technologie verenigd worden.  

Context: 

Het werk is gemaakt in 2011, door een Nederlandse kunstenaar in Europa. In deze tijd wordt 

er door kunstenaars veel geëxperimenteerd met verschillende kunstvormen. [ Toevoeging 

door de docent: hierbij zoek je bronnen op en deze noteer je met behulp van voetnoten, door 

control+F in de typen ]  

 

Analyseren: 

De vorm van het werk, namelijk dat het multidisciplinair is, kan worden herleid naar het feit 

dat het gemaakt is voor een festival waar verschillende kunstvormen met elkaar verenigd 

worden. Dit multidisciplinaire past wel in de hedendaagse cultuur, waarin steeds meer 

geëxperimenteerd wordt het verenigen van verschillende kunstvormen. Doordat de persoon 

in het latex beweegt, wordt de verandering weergegeven.  

De kunstenaar heeft denk ik voor het strakke, glanzende materiaal gekozen omdat daardoor 

de bewegingen extra goed tot hun recht komen. Deze bewegingen zijn erg belangrijk voor 

hetgeen dat de kunstenaar heeft willen weergeven, namelijk verandering.  

 

Interpreteren: 

Het concept van het werk, namelijk verandering, zie ik wel terug in het werk. Ook vind ik dat 

het concept erg past bij de hedendaagse maatschappij waarin alles, en speciaal de techniek, 

ontzettend snel verandert. Daarom heeft de kunstenaar denk ik ook voor het glanzende, 

plastische materiaal gekozen; dit past bij het technologische, industriële tijdperk waarin we 

leven. Het materiaal lijkt haast wel op de buitenkant van een auto of een mobieltje.  

In het werk wordt ook de donkere, beklemmende kant van verandering belicht; doordat 

alles om ons heen zo snel verandert, herkennen we niet altijd meer de vertrouwde dingen 

terug. Dit kan beklemmend zijn, doordat je het gevoel hebt dat de wereld om je heen sneller 

verandert dan jij en je dus achterloopt. Dit beklemmende gevoel wordt, naar mijn mening, 

erg goed uitgedrukt in de pose waarin de persoon staat en dan vooral in het hoofd. Het lijkt 

wel of de persoon gek is geworden van alle veranderingen om hem heen en in uiterste 

wanhoop zijn gezicht naar boven richt en het uit schreeuwt. Deze schreeuw is echter niet te 

horen, omdat hij gevangen zit in het plastic. Dit strakke plastic drukt naar mijn mening ook 
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iets beklemmends uit; het zit strak om de persoon gewikkeld en het laat geen lucht door, 

waardoor het onmogelijk is om te ademen. Dit heeft te maken met de paniek die vaak volgt 

op een beklemmend gevoel, paniek waardoor je gaat hyperventileren en bijna geen lucht 

meer krijgt. 

Tenslotte geeft het plastic ook de grenzen weer van verandering; de persoon kan alle 

bewegingen maken, maar wordt daarbij wel begrensd door de grootte van het plastic. Dit 

duidt op de grenzen van de technologie; we denken vaak dat we alles kunnen oplossen, 

maar er zijn grenzen aan onze mogelijkheden. 

 

Kunstenaar in relatie tot mijn eigen werk: 

Toen ik het werk de eerste keer zag, als plaatje, still dus niet als film, herkende ik niet 

meteen het concept dat de kunstenaar bedoeld had weer te geven. Nu ik de film echter heb 

gezien en het concept heb gelezen, vind ik dat hij er goed in geslaagd is om zijn concept op 

een duidelijke en ook esthetische manier weer te geven. Ik vind dat hij een mooie 

middenweg heeft gevonden tussen aan de ene kant het duidelijk weergeven van de 

gedachte achter het kunstwerk en aan de andere kant de mooie vormgeving. Als ik iets maak 

vind ik het op de eerste plaats belangrijk dat het uiterlijk van het werk mooi of interessant is; 

in ieder geval dat het uitnodigt om ernaar te kijken. Naast dit uiterlijk wil ik ook altijd op een 

duidelijke, maar niet clichématige, manier mijn concept weergeven. Ik vind dat Bart Hess 

hier erg goed in geslaagd is. 

Deze balans tussen uiterlijk en ‘innerlijk’ van het werk was echter niet de eerste reden 

waarom ik het bij mijn concept vond passen. Dat was namelijk het gevoel dat ik bij het werk 

kreeg toen ik het de eerste keer zag. Een mens in een strakke, benauwde omgeving deed mij 

denken aan mijn eigen concept, waarbij ik de ongemakkelijke, rauwe kant van de mode 

probeer weer te geven. Op het gebied van het concept verschilt mijn werk sterk van dit werk 

van Bart Hess, maar het gevoel dat voor mij in dit werk zit, komt wel overeen met mijn 

concept. 

 

S.Poelman. 
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Beoordelingsmatrix voor beeldende processen: 

Niveau  
beeldende processen: 

I - Onvoldoende proces II - Basaal proces III - Gevorderd proces IV - Excellent proces 

1: Vaardigheid in 
divergent denken (veel 
ideeën, originaliteit, 
verschillende soorten 
ideeën, combinaties 
van ideeën, 
uitgewerkte ideeën) en 
problem finding 

De leerling toont geen 
vaardigheid in divergent 
denken, neemt één of een 
paar begin (clichématige) 
ideeën als uitgangspunt. 
Ontwikkelt geen nieuwe of 
eigen combinaties, idee niet 
goed uitgewerkt in details.  
Er vindt geen echt eigen 
onderzoek plaats, ideeën 
blijven onsamenhangend en 
los. 

De leerling toont enige 
vaardigheid in dd., neemt een 
paar ideeën als uitgangspunt, 
maar dit blijven losse ideeën.  
Er wordt geen eigen 
onderzoeksproces ontwikkeld. 
Geen nieuwe of eigen 
combinaties, gedeeltelijk 
uitgewerkt nog niet in details. 
Proces is als totaal wat minder 
samenhangend.  

De leerling toont ruim 
voldoende vaardigheden in 
dd. Verschillende soorten 
ideeën in enige samenhang 
ontwikkeld, er is enigszins 
een eigen onderzoeksproces 
gestart. Nog niet heel veel 
verschillende originele 
ideeën, wel pogingen tot 
nieuwe combinaties, en 
enige detaillering in 
uitwerking. Er heeft in een 
beperkte mate een eigen 
onderzoek plaatsgevonden.  

De leerling toont uitstekende 
vaardigheden in dd. Veel 
verschillende soorten, 
originele ideeën en ook 
combinaties en goed in 
details en samenhang in 
proces uitgewerkt. Er heeft 
echt eigen onderzoek 
plaatsgevonden, waarin in 
samenhang  oorspronkelijke 
ideeën voortgekomen zijn. 
Veel eigen inbreng aan 
ideeën, uitwerkings-
mogelijkheden.   

2: Vaardigheid in 
problem solving 
(evaluatie en selectie) 

De leerling kiest vrij 
willekeurig, niet doordacht 
voor het eindwerk/eindidee. 
Kan dit niet goed toelichten 
in het concept/verslag in het 
logboek.  

De leerling toont een enigszins 
doordachte keuze voor het 
eindwerk/eindidee. Kan het 
inhoudelijk wel toelichten in 
het logboek, maar verband 
met beeldend werk is niet heel 
duidelijk.  

De leerling toont een 
doordachte keuze voor het 
eindwerk/eindidee. Kan het 
inhoudelijk ruim voldoende 
toelichten,in redelijke 
samenhang met beeldend 
werk.  Dat is zichtbaar in het 
logboek en proces. 

De leerling toont een zeer 
doordachte keuze voor het 
eindwerk/eindidee. Kan het 
inhoudelijk uitstekend 
toelichten, in zeer goede 
samenhang met beeldend 
werk. Dat is heel goed 
zichtbaar in het logboek en 
proces.  

3: Kritische reflectie 
(onafhankelijk denken 
en onderzoeks-
vaardigheden, 
zelfevaluatie, 
monitoring/ 
bijsturing van het eigen 
proces)  

De leerling denkt vooral na 
over handelingen en op een 
concreet uitvoeringsniveau. 
Werkt het proces vooral uit 
in opdracht van de docent, 
volgens stappen die de 
docent aanreikt. Nauwelijks 
tot geen kritische reflectie op 
eigen werkproces, eigen 
handelwijze.  

De leerling denkt enigszins na 
over handelingen, eigen 
handelwijze, zowel op concreet 
niveau als op de eigen 
bijsturing van het proces. 
Werkt de stappen in het eigen 
proces nog vrij willekeurig uit, 
weinig kritische reflectie op 
eigen werkproces, eigen 
handelwijze. Dat is goed te 
lezen in het procesverslag.  

De leerling denkt ruim 
voldoende na over 
handelingen, eigen 
handelwijze op concreet en 
af en toe abstracter niveau 
en t.a.v. bijsturing van het 
eigen proces en product. 
Werkt de stappen al vrij 
zelfstandig uit, neemt 
feedback goed over, 
enigszins kritische reflectie 
op eigen werkproces, eigen 
handelwijze. Dat is goed te 
lezen in procesverslag.  

De leerling denkt heel goed 
na over handelingen, eigen 
onafhankelijke handelwijze 
op concreet en abstract 
niveau en t.a.v. bijsturing van 
het eigen proces en product. 
Werkt op een 
onderzoeksmatige manier, 
heel zelfstandig en neemt 
feedback goed over. Zeer 
kritische reflectie op eigen 
werkproces, eigen 
handelwijze. Dat is goed te 
lezen in procesverslag. 

4: Doorzettings-
vermogen en 
geconcentreerde 
aandacht in het proces 

De leerling geeft snel op, zet 
eigen ideeën niet door.  Is 
steeds extern, door de 
docent of gericht op cijfers 
verder aangespoord om 
stappen te zetten in het 
proces. Is meestal niet 
geconcentreerd aan het 
werk geweest . Het logboek 
laat dit zien door de  
beperkte aandacht en 
kwaliteit van het proces en 
werk. Heel weinig werk, 
weinig verslaglegging van het 
proces 

De leerling toont af en toe 
geduld en doorzettings-
vermogen, maar is vaak ook 
door de docent of door cijfers 
extern gemotiveerd om het 
proces op niveau door te 
zetten. Is af en toe wel, maar 
vaak ook niet geconcentreerd 
aan het werk. Het logboek laat 
dit zien door afwisselende 
aandacht en kwaliteit van het 
proces. Vrij weinig werk/ 
weinig verslaglegging van het 
proces.   

De leerling toont ruim 
voldoende doorzettings-
vermogen, leunt daarbij nog 
wel op externe motivering 
door docent/cijfers, maar 
pakt het zelfstandig al ruim 
voldoende op, en is redelijk 
geconcentreerd aan het 
werk aan een specifieke 
uitwerking. Het logboek laat 
dit zien, door een niet heel 
continu proces . Voor de 
beoordeling wordt het 
logboek steeds goed 
bijgewerkt.   

De leerling toont een 
uitstekend doorzettings-
vermogen, is intrinsiek 
gemotiveerd, heeft weinig 
motivering door de 
docent/cijfers nodig, pakt 
het zelfstandig op en kan 
zeer geconcentreerd aan het 
eigen werk en proces 
werken. Het logboek laat het 
hele proces en de gedachten 
en ideeën heel uitvoerig in 
alle zijpaden zien, logboek is 
met aandacht gemaakt.  
 

5: Gerichtheid 
innovatie en 
vernieuwing (durven 
experimenteren, 
durven nemen van 
risico's) in 
betekenis/functie 
en/of vorm.  

De leerling neemt steeds het 
eerste best idee. Blijft 
daaraan vasthouden, staat 
niet echt open voor nieuwe 
aspecten die tijdens het 
proces opkomen. Speelt op 
safe, zoekt niet naar diepere 
betekenissen of andere dan 
oppervlakkige ideeën in het 
eigen werk. Is vooral gericht 
op het zo goed mogelijk 
uitvoeren, niet op eigen stijl 
ontwikkeling of vernieuwing.  

De leerling zoekt af en toe naar 
nieuwe mogelijkheden, als iets 
niet lukt, dan wordt een 
alternatief bedacht en 
uitgevoerd. Speelt daarbij nog 
wel enigszins op safe, zoekt 
wel iets verder naar diepere 
betekenissen in het eigen 
werk. Is vooral gericht op het 
zo goed mogelijk uitvoeren, 
met af en toe nieuwe ideeën 
toegevoegd. Heeft daarbij 
stimulans van docent nog erg 
nodig.  

De leerling durft te 
experimenteren, ook al 
levert het mogelijk niet bij 
voorbaat iets goeds op. Als 
iets niet lukt wordt opnieuw 
geprobeerd of het beter kan. 
De leerling speelt soms nog 
een beetje op safe en zoekt 
verder naar nieuwe 
mogelijkheden in het eigen 
werk. Is zowel gericht op het 
zo goed mogelijk uitvoeren 
maar ook naar nieuwe 
ideeën.  

De leerling toont veel durf en 
experimenteerdrang. Durft 
te zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden en nieuwe 
ideeën. Blijft daarbij steeds 
doorwerken om het idee nog 
beter te maken in beelden. 
Besteedt ook veel eigen tijd 
aan werk/werkproces. De 
leerling durft risico te nemen 
dat iets niet meteen lukt 
maar heeft de overtuiging 
dat het zou moeten kunnen.  
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Beoordelingsmatrix voor beeldende producten: 

Niveau  
beeldende producten: 

I - Onvoldoende product II - Basaal product III - Gevorderd product IV - Excellent product 

6: Conceptuele 
kwaliteiten 
(inhoudelijk onderzoek 
en ontwikkeling van 
betekenis) 

Het beeld laat zien dat de 
leerling geen bewust 
concept onderzocht heeft 
en het eerste beste idee dat 
opkwam aangehouden 
heeft. Heeft geen of zeer 
oppervlakkig onderzoek 
verricht naar betekenis of 
inhoud.  

Het beeld laat zien dat de 
leerling enigszins heeft 
nagedacht over het concept, 
maar het onderzoek naar 
betekenis of inhoud was erg 
oppervlakkig, mede gestuurd 
door de docent.  

Het beeld laat zien dat de 
leerling vrij goed heeft 
nagedacht over het concept, 
en een eigen onderzoek 
naar betekenis of inhoud 
heeft gedaan.   

Het beeld laat zeer 
overtuigend zien dat de 
leerling zeer goed nagedacht 
heeft over het concept, en 
een geheel eigen onderzoek 
naar betekenis of inhoud 
heeft gedaan. Dit onderzoek 
is breed en met diepgang.  
 

7: Visualisatie van het 
concept (relatie tussen 
vorm en inhoud) 

Het beeld laat zien dat de 
leerling geen bewuste 
concept heeft gehanteerd 
om in beelden uit te 
drukken. Het werk is 
clichématig en willekeurig 
vormgegeven.  

Het beeld laat zien dat de 
leerling wel heeft nagedacht 
over het concept, maar dit 
concept is niet duidelijk 
zichtbaar in beeld gebracht.  

Het beeld laat zien dat de 
leerling wel een duidelijk 
concept bedacht heeft, 
maar het is niet heel 
duidelijk zichtbaar tenzij van 
een toelichting voorzien.  

Het beeld laat zien dat de 
leerling heel  bewust een 
concept bedacht heeft en 
dit is overtuigend zichtbaar 
gemaakt in het beeld.  
 

8: Formele beeldende 
kwaliteiten van het 
werk (beeldende 
aspecten en 
materialen en 
technieken) 

Het beeld laat weinig of 
geen begrip zien met 
betrekking tot beeldende 
aspecten als kleur, licht, 
textuur, vorm of compositie; 
dit geldt eveneens voor 
materialen en technieken.  

Het beeld laat enigszins inzicht 
zien in hoe verschillende 
beeldende aspecten gebruikt 
en gecombineerd kunnen 
worden in het totaalbeeld. 
Maar de uitvoering laat te 
wensen over. Dit geldt 
eveneens voor materialen en 
technieken. 

Het beeld laat ruim 
voldoende begrip zien van 
de verschillende beeldende 
aspecten en hoe deze 
gebruikt en gecombineerd 
kunnen worden in het 
totaalbeeld, maar de 
toepassing is nog vrij 
stereotiep. Dit geldt 
eveneens voor materialen 
en technieken. 

Het beeld laat zien dat de 
leerling een uitstekend 
begrip heeft van de 
basisprincipes van 
beeldende vormgeving zoals 
focus, variatie, balans, 
ritme, ambivalentie, 
abstractie, detaillering. De 
leerling kan deze beeldende 
aspecten tot een 
overtuigend totaalbeeld 
vormen. Dit geldt eveneens 
voor materialen en 
technieken. 
 

9: Innovatieve 
aspecten 
(conceptueel/metafori
sch/beeldend/materia
al/technisch) 

Het beeld toont geen 
bewuste strategie naar 
eigen onderzoek, naar 
experiment of vernieuwing.  
Het beeld is clichématig, er 
worden uitsluitend 
vertrouwde, herkenbare 
concepten, beelden en 
materialen/technieken.  

Het beeld laat enigszins zien 
dat er een bewuste strategie 
naar eigen onderzoek, 
experiment en vernieuwing is 
gezocht, nog vrij beperkt in 
hetzij concept, beeld, 
materiaal of techniek maar 
nog niet in alle facetten 
samen.  

Het beeld laat ruim 
voldoende zien dat er een 
bewuste strategie naar 
eigen onderzoek, naar 
experiment en vernieuwing 
is gezocht, maar daarbij zijn 
slecht 1 of 2 aspecten 
vernieuwd. Het totaalbeeld 
is daardoor hetzij in 
conceptueel/metafoor/beel
dend/ materiaal of technisch 
opzicht nog niet helemaal 
origineel en overtuigend.  

Het beeld laat zeer 
overtuigend zien dat er een 
bewuste strategie naar 
eigen onderzoek, naar 
experiment en vernieuwing 
is gehanteerd. Daarbij zijn 
allerlei aspecten afzonderlijk 
en in samenhang 
onderzocht op de 
vernieuwende 
mogelijkheden t.a.v. 
concept/metafoor/beeldend
/materiaal/ 
techniek. Het totaalbeeld is 
één samenhangend 
totaalbeeld dat er origineel 
uitziet.  
 

10: Referentiekader 
(inhoud, vorm & 
functie hebben een 
relatie met 
professionele 
referentiekaders: 
professionele kunst & 
vormgeving, 
kunsttheorie, 
actualiteit of kunst- en 
cultuurgeschiedenis) 

Het beeld laat geen of een 
zeer oppervlakkige aandacht 
zien voor beelden uit 
verschillende contexten als 
inspiratiebron. Zelfs niet als 
deze door de docent aan de 
leerling aangereikt zijn.   

Het beeld laat enige interesse 
zien voor beelden uit 
verschillende contexten als 
inspiratiebron, of deze nu zelf 
gevonden zijn of door de 
docent zijn aangereikt. Er 
wordt vooral vrij letterlijk 
nagemaakt/herhaald.  

Het beeld laat ruim 
voldoende interesse zien 
voor beelden uit 
verschillende contexten als 
inspiratiebron. De leerling 
zoekt er zelf ook actief naar, 
om zo ideeën voor eigen 
werk op te doen. Daarbij 
wordt de vaardigheid 
getoond om te kiezen wat 
bij de eigen intenties van de 
leerling past.  

Het beeld laat uitstekend 
zien, dat er actief gezocht is 
naar een veelheid van 
beelden uit zeer diverse 
contexten en laat zien hoe 
deze op een veelzijdige, 
onafhankelijke en 
overtuigende manier in het 
eigen werk zijn opgenomen.  
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DENKVAARDIGHEDEN  

 

In 'The Parallel Curriculum' van Tomlinson et al. (2009) worden de 'Habits of Mind' van 

mensen die intelligent handelen beschreven, op basis van onderzoek van Costa & Kallick 

(2000).  

 Doorzetten 

 Impulsiviteit bedwingen 

 Naar anderen luisteren met begrip en empathie 

 Flexibel kunnen denken 

 Denken over ons denken (metacognitie) 

 Streven naar accuraatheid en precisie 

 Vragen en problemen stellen 

 Toepassen van eerder opgedane kennis in nieuwe situaties 

 Helder en precies kunnen denken en communiceren 

 Data verzamelen met behulp van alle zintuigen 

 Creëren, voorstellen, en vernieuwen 

 Met verwondering en ontzag kunnen reageren 

 Verantwoorde risico's nemen 

 Gevoel voor humor hebben 

 Onafhankelijk denken 

 Een leven lang leren 

  

In 'The Parallel Curriculum' (p. 53-  55) wordt eveneens aandacht besteed aan de cognitieve 

processen of denkvaardigheden die gebruikt kunnen worden bij het ontwikkelen van 

leeractiviteiten voor leerlingen. Dit zijn overwegend hogere orde denkvaardigheden.  

 

1: Analytische denkvaardigheden 

2: Kritische denkvaardigheden 

3: Uitvoerende denkvaardigheden 

4: Creatieve denkvaardigheden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       33           M.T.A. van de Kamp, 2017 - 2018 
 

 

In het boek Studio Thinking, van Hetland et al. (2007) worden de '8 Habits of Mind' van 

mensen die beeldend vaardig handelen beschreven.  

 

Zij zeggen daarover: We found that arts programs teach a specific set of thinking skills rarely 

addressed elsewhere in the curriculum.  
 

STUDIO THINKING Eight Habits of Mind of visual art education. 

Kennis van materialen en technieken 

ontwikkelen 

Het leren gebruiken van ‘gereedschappen’ (in de brede zin: allerlei 

soorten tools), materialen en het leren van artistieke conventies 

(perspectief, kleurenleer enz.) 

Betrokkenheid en Doorzettingsvermogen 

Leren relevante artistieke of persoonlijke problemen op te lossen, leren 

hoe je jezelf ergens op kunt concentreren en andere mentale vermogens 

trainen, zoals het leren doorzetten. 

Vermogen tot expressie 
Leren hoe je werken kunt maken die een idee, gevoel of persoonlijke 

mening uitdrukken. 

 De kunstwereld begrijpen 

Verbanden kunnen leggen tussen de kunst en de wereld binnen de 

schoolmuren en de kunst en de wereld daarbuiten. 

Domein: Leren over kunstgeschiedenis en (hedendaagse) beeldende kunst 

(praktijk) 

Communities: Leren om samen te werken met kunstenaars (in of buiten 

de school) en in de context van de samenleving. 

Observeren 
Leren hoe je in visuele contexten heel nauwkeurig kunt waarnemen 

anders dan bij gewoon kijken, waardoor je opmerkzamer leert worden. 

Visualiseren/voorstellingsvermogen 

Leren om een mentale voorstelling te maken van iets dat niet direct 

waargenomen kan worden, en door het voorstellingsvermogen proberen 

volgende stappen te ontwikkelen in het beeldende proces. 

Vernieuwen door exploreren en 

experimenteren 

Leren hoe je je eigen capaciteiten kunt vergroten, door zonder 

vooropgezet plan speels te verkennen, en door de mogelijkheid te 

accepteren van het leren door toeval en van fouten. 

Reflectie & zelfevaluatie 

Vragen stellen en vragen beantwoorden: Leren nadenken en 

communiceren met anderen over een aspect van het eigen werk of over 

het werkproces.  

Evalueren: Leren hoe je je eigen werk kunt beoordelen en je eigen 

werkproces in relatie tot het werk van anderen of tot de normen van het 

vak/veld. 

[Ned. vert. M.T. van de Kamp, 2012] 

 

Hetland, L., Winner, E., Veenema, S. , & Sheridan, K. M. (2007). Studio thinking. The real 

benefits of visual arts education. New York: Teachers College Press.  
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Denkvaardigheid Definitie 

Analytische 

denkvaardigheden 

Verschillende cognitieve processen die verdiepend inzicht geven in 

kennis en vaardigheden.  

Kenmerken vaststellen De vaardigheid om onderscheidende, specifieke en relevante details vast te 

stellen die een bepaald object, een gebeurtenis of fenomeen karakteriseren.  

Eigenschappen herkennen De vaardigheid om algemene of gebruikelijke eigenschappen van een reeks 

objecten te onderscheiden en te benoemen.  

Observeren De capaciteit om eigenschappen van een bepaald object of bepaalde ervaring 

waar te nemen en te selecteren.  

Verschillen kunnen zien  De vaardigheid om gedetailleerde verschillen te kunnen opmerken in bepaalde 

objecten, ideeën of gebeurtenissen.  

Onderscheiden van overeenkomsten en 

verschillen 

Het vermogen om overeenkomsten en verschillen vast te kunnen stellen tussen 

bepaalde objecten, gebeurtenissen en personen.  

Categoriseren De vaardigheid om objecten of gebeurtenissen volgens bepaalde vooraf 

vastgestelde classificatieschema's te groeperen.  

Classificeren De capaciteit om relevante eigenschappen af te leiden uit een groep objecten, 

mensen of fenomenen die gebruikt kunnen worden om te sorteren of op basis 

van overeenkomsten te organiseren.  

Rangschikken, prioriteren, volgorde 

aanbrengen 

Het vermogen om objecten, gebeurtenissen of fenomenen in hiërarchische 

volgorde te plaatsen op basis van een kwantificeerbare waarde.  

Verbanden zien De vaardigheid om een verband of interactie tussen twee of meer objecten of 

fenomenen te zien. 

Patronen zien De vaardigheid om een herhalend schema waar te nemen en af te leiden uit 

objecten of fenomenen.  

Oorzaak en gevolg vaststellen De vaardigheid om de meest belangrijke redenen of resultaten te zien en af te 

leiden uit een bepaalde gebeurtenis of handeling.  

Voorspellen De vaardigheid om patronen te zien, te vergelijken en onderscheid te kunnen 

maken, om verbanden te leggen, oorzaak en gevolg te kunnen vaststellen en op 

mogelijke gebeurtenissen in de toekomst te anticiperen.  

Vergelijkingen maken De vaardigheid om een verband tussen twee vergelijkbare items of 

gebeurtenissen te leggen en andere vergelijkbare items of gebeurtenissen om 

daarmee problemen op te lossen of creatieve producten te ontwikkelen  
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Denkvaardigheid Definitie 

Kritische denkvaardigheden Verschillende denkvaardigheden die gebruikt worden om data en bewijs 

te analyseren en evalueren om daarmee de effectiviteit vast te stellen, 

te beoordelen of om te reageren op een argument of standpunt 

Inductief denken  De vaardigheid om een conclusie of algemene regel (generalisatie) af te leiden op 

basis van herhaalde observaties die consistente maar incomplete data opgeleverd 

hebben.  

Deductief denken  De vaardigheid om een logische conclusie te trekken op basis van aannames (van 

generalisatie, algemene regel naar het bijzondere) 

Voor- en nadelen vaststellen De vaardigheid om de voor -en nadelen van een bepaald idee of een bepaalde 

handeling tegen elkaar af te wegen.  

Feit en fictie vaststellen De vaardigheid om onderscheid te kunnen maken tussen wenselijkheid en 

waarheid/feitelijkheid.  

Waarden uitspraken onderscheiden De vaardigheid om uitspraken te herkennen waarin sprake is van normen of 

waarden die niet ondersteund worden door objectieve maatstaven.  

Standpunten onderscheiden De vaardigheid om waarden en overtuigingen van individuen en groepen te 

herkennen die hun perspectief op kwesties beïnvloeden.  

Vooroordelen vaststellen De vaardigheid om vast te stellen of informatie gekleurd is door waarden.  

Feit en mening onderscheiden De vaardigheid om onderscheid te kunnen maken tussen verklaringen die 

bewezen kunnen worden en verklaringen die op basis van persoonlijke 

overtuigingen of afwegingen gemaakt zijn.  

Essentiële en incidentele informatie 

beoordelen 

De vaardigheid om informatie te beoordelen en te categoriseren in bruikbare en 

minder bruikbare categorieën.  

Ontbrekende informatie vaststellen De vaardigheid om vast te kunnen stellen of belangrijke informatie niet gegeven 

of beschikbaar is.  

De nauwkeurigheid van informatie 

beoordelen 

De vaardigheid om de nauwkeurigheid van het bewijs dat gepresenteerd is vast te 

kunnen stellen.  

De betrouwbaarheid van een bron 

beoordelen 

De vaardigheid om te beoordelen of de gegeven informatie voldoende 

betrouwbaar, valide en belangrijk is om in overweging te nemen.  

Veronderstellingen herkennen De vaardigheid om verschillen te zien tussen informatie die algemeen 

geaccepteerd is als waarheid en gissingen.  

De kracht van een argument bepalen De vaardigheid om de redenen voor een argumentatie te kunnen afleiden en op 

basis daarvan het belang van het bewijs te beoordelen.  

Overdrijving onderscheiden De vaardigheid om uit verklaringen die overdreven zijn, af te kunnen leiden wat 

als feit geaccepteerd is. 
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MATRIX VAN CREATIEVE GENEREERACTIVITEITEN 
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C: ABSTRAHEREN 
Toenemende 
complexiteit in 
abstraheren:  
Schijnbaar 
onverenigbare 
concepten, functies of 
contexten worden eerst 
grondig geanalyseerd, 
gedeconstrueerd en/of 
geherstructureerd en 
uiteindelijk 
getransformeerd op 
een diep structureel 
niveau door zowel 
gedefocuste als focuste 
aandacht.  
 
 
 
 
 
 

C1:CONCEPTUEEL 
CONSTRUEREN   
Ver verwijderde 
categorieën en 
contexten analyseren 
op een diep 
structureel niveau en 
nieuwe concepten 
construeren door 
complexe en 
systematische 
combinaties.  
 

C2: DECONSTRUEREN  
Het deconstrueren van 
Concepten, functies en 
contexten op een diep 
structureel niveau, kan 
gebruikt worden voor het 
analyseren van specifieke 
structuren van 
verschillende en 
ogenschijnlijk 
incompatibele concepten, 
functies of contexten 
voor het herstructureren, 
door te focussen op 
mogelijke nieuwe 
toepassingen van deze 
structuren in compleet 
andere contexten.  
(disassembly use) 
 

C3: HERSTRUCTUREREN  
In kaart brengen van de 
complexe structuur van  
Een concept, functie of 
context om daarmee 
een ander - ver - 
concept, functie of 
context in een niet voor 
de hand liggende 
manier (dissociëren).  
Probleemanalyse & 
probleemdefinitie:  
1: break-
frame/conceptual 
change: herkennen en 
selecteren wat 
werkelijk relevant is. 
2: vergelijken met 
bestaande niet voor de 
hand liggende 
structuren 
(dissociëren).  
3: kennis van bestaande 
structuren combineren 
met nieuwe structuren 
door denken in 
analogieën.  

C4: TRANSFORMEREN 
Twee ogenschijnlijk niet 
verenigbare structuren 
(far transfer) in een 
radicaal nieuw concept, 
functie of categorie 
versmelten (bisociëren). 
Dit vergt 
 1) abstractie: een 
systematische vergelijking 
op een diep structureel 
niveau (soorten objecten 
of concepten);  
2) complex combineren:  
In kaart brengen van 
overeenkomsten op een 
structureel niveau die 
voor een nieuwe 
structuur gebruikt kunnen 
worden (denken in 
analogieën of metaforisch 
denken)  
3) het samensmelten van 
structuren in een niet-
bestaande nieuwe 
structuur; deze structuur 
is radicaal 
getransformeerd. 

B: COMBINEREN  
Toenemende 
complexiteit in 
combineren: 
Verschillende 
eigenschappen en 
functies voor brede, 
overkoepelende 
toepassingen door 
verbeeldingsvermogen 
en semantische 
combinaties.  

B1: AANPASSEN 
Toevoegen of 
wijzigen van één 
eigenschap van een 
specifiek object of 
specifieke functie 
(eigenschappen, zoals 
bv. kleur, vorm, 
formaat, licht, 
textuur) door 
associëren. 

B2:SAMENVOEGEN 
Flexibel combineren van 
alle kenmerken of 
eigenschappen van twee 
of meer objecten, 
subjecten of functies. 
 

B3: RECOMBINEREN  
1) Splitsen van het 
object of de functie in 
verschillende bruikbare 
delen. 2) Combineren 
van ver van elkaar 
verwijderde 
eigenschappen en 
functies voor niet-voor 
de hand liggende of 
nieuwe functies.   

B4: HER-VERBINDEN  
Functies gebruiken in 
weinig voorkomende en 
niet voor de hand 
liggende contexten of 
voor nieuwe brede 
toepassingen. (Schoen als 
'wapen').  

A: ASSOCIEREN 
Toenemende 
complexiteit in 
associëren:  
Door ver van elkaar 
verwijderde concepten 
en het genereren van 
weinig voorkomende of 
verrassende ideeën uit 
het lange termijn 
geheugen op te roepen 
en/of door te denken in 
analogieën  

A1:VRIJ ASSOCIEREN  
Vrij genereren van 
zoveel mogelijk 
associaties op basis 
van een stimulus.  
 

A2:FLEXIBEL ASSOCIEREN  
Genereren van zoveel 
mogelijk verschillende 
soorten associaties als 
mogelijk (reeksen  
associaties) 
 

A3:DISSOCIEREN  
Genereren van ver 
verwijderde/ niet- 
gerelateerde concepten 
op basis van een 
stimulus, waarbij dus 
zoveel mogelijk verre 
associaties gegenereerd 
worden.  
 

A4:BISOCIEREN 
Genereren van 
associatieve combinaties 
van twee  (bisociëren) of 
meer, ver van elkaar 
verwijderde concepten. 
 

GENEREREN  
VAN ORIGINELE  

IDEEEN 

1: STAPSGEWIJS     
                 DENKEN 
Kennis uit het geheugen 
oproepen en stap voor stap 
denken.  

2: FLEXIBEL DENKEN 
Flexibel kunnen wisselen tussen 
verschillende categorieën. 
 

3: VER DENKEN 
Vanuit een totaal ander 
perspectief kunnen denken en 
door denksprongen te maken. 
 

4: SYNTHETISEREN 
Verre analogieën kunnen 
bedenken, door inzet van het 
voorstellingsvermogen en verre 
ideeën te laten versmelten. 

                                         METAFORISCHE AFSTAND   
                                              Manieren van denken voor het genereren van verder verwijderde  ideeën (van een stimulus)   
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P.T.A. CKV 4 VWO 2017-2018  
 

Periode:  Weging Onderdeel Inhoud Herkansing P.T.A. 

Periode 1 
Verkennen 
Verbreden 
 

10 - Kunstanalyse Individuele 
kunstanalyse 

Nee  Nee  

10 - Toets voorbereiding 
R'dam  
- Deelname excursie 
(wo 25 oktober) en 
opdrachten  

- Schriftelijke toets 
voorbereiding R'dam  
- Deelname aan 
Rotterdam excursie en 
opdrachten  
 

- Inhalen excursie 
op eigen 
gelegenheid/eigen 
kosten in periode 1 
- Pww 1 herkansen/ 
inhalen toets = 
inclusief extra 
opdracht (taak 1) 

Ja  

Periode 2 
Verkennen 
Verbreden 
Verdiepen 
Verbinden 
 

20 - Kunstdossier en 
opdrachten  

- Bevat onderzoeks-
verslag; docu-fictie-
film en individueel 
reflectie/ proces-
verslag 
- kunstautobiografie 
deel 1 

Nee Ja 

20 - Onderzoeksnotitie - Eerste opzet 
onderzoek: 
onderzoeksvraag, 
onderzoeksplan, 
hypothese, bronnen 
etc.  

- Pww 2 aanvullen 
onderzoeksnotitie = 
inclusief extra 
opdracht (taak 2) 

Nee  

Periode 3 
Verkennen 
Verbreden 
Verdiepen 
Verbinden 

40 Onderzoeksverslag en 
Onderzoekspresentatie 
en reflectie 
kunstdossier 

Onderzoeksverslag 
schriftelijk en 
mondelinge 
presentatie + reflectie 
CKV in kunstdossier 

- Pww 3 aanvullen 
onderzoeksverslag/ 
kunstdossier= 
inclusief extra 
opdracht (taak 3) 

Ja 

20 Culturele activiteiten 
worden gedurende het 
hele jaar ondernomen 

Verslagen van alle 
culturele activiteiten 
bij CKV  

NB: Inhalen op 
eigen 
gelegenheid/eigen 
kosten, aanvullen 
verslagen in pww 3 
+ extra opdracht 
(taak 4) 

Ja 
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LEREN BIJ CKV - info uit 'ONDERWIJS 2032'  

 

De leerling ontwikkelt kennis en vaardigheden door creativiteit en 

nieuwsgierigheid in te zetten  

 

Toekomstgericht onderwijs cultiveert en bevordert de van nature 

nieuwsgierige houding van leerlingen. Ze leren relevante kritische vragen te 

stellen en strategieën te ontwikkelen om antwoorden op die vragen te 

formuleren. Op die manier ontwikkelen ze kennis, die ze vervolgens gebruiken 

om verbanden te leggen en tot nieuwe inzichten te komen. Ze kunnen 

reflecteren op hun leerproces en met anderen samenwerken om tot een goed 

resultaat te komen. Zo brengt het onderwijs leerlingen kennis bij, die hen in 

staat stelt zich verder te ontwikkelen. Het leert ze hoe ze een leven lang kunnen 

blijven leren en flexibel met ontwikkelingen kunnen omgaan. Dat hebben ze 

nodig om in een veranderende samenleving te kunnen functioneren.  

 

Toekomstgericht onderwijs stimuleert de creativiteit van leerlingen. Het 

moedigt ze aan hun verbeeldingskracht te gebruiken om nieuwe ideeën en 

producten te bedenken en te ontwerpen. Het leert ze vanuit verschillende 

perspectieven naar de omringende wereld te kijken en inzichten uit verschillende 

kennisdomeinen met elkaar te verbinden. Leerlingen leren te experimenteren en 

in een onbekende situatie stappen te zetten. Ze durven risico‟s te nemen en 

leren omgaan met tegenslagen. Ze leren wat ze moeten doen als ze niet weten 

wat ze moeten doen. 

  
Bij CKV leer je dit over kunst en cultuur:  
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Bij CKV leer je daarnaast ook vakoverstijgende vaardigheden te 

ontwikkelen:  
 

 Leervaardigheden: In een samenleving die continu verandert, is het 

belangrijk dat burgers kunnen blijven leren. Daarom ontwikkelen leerlingen 
op school manieren om een leven lang nieuwe kennis tot zich te kunnen 

nemen. Ze leren hoe ze doelgericht en zelfstandig kunnen leren. Ook 

ontdekken ze wat er goed en minder goed is aan hun eigen leerstijl. Ze 

oefenen met leren op verschillende manieren, om te ontdekken welke stijl 
voor hen het beste werkt om aan kennis te komen en problemen op te lossen. 

Het is belangrijk daarbij nauwkeurig te werk te gaan. Ook dat is een 

vaardigheid die leerlingen op school kunnen leren. 
 

• Creëren: Leerlingen leren innovatieve oplossingen voor problemen te 

bedenken en dingen te maken. Ze kunnen met hun handen werken en weten 
hoe ze gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën. Leerlingen leren 

innovatief te denken en nieuwe verbanden te zien. Ook durven ze te 

experimenteren en onderzoeken. 

 
• Kritisch denken: Leerlingen leren hun eigen mening te vormen en hierop te 

reflecteren: waarom vind ik wat ik vind? Ook leren ze hoe ze hun mening 

kunnen onderbouwen met argumenten. Op school oefenen ze met kritische 
vragen stellen, informatie analyseren en duiden. Ook leren ze wat het verschil 

is tussen feiten en vooroordelen.  

 
• Probleemoplossende vaardigheden: Leerlingen leren problemen te 

herkennen en manieren te bedenken om deze op te lossen. Ze leren omgaan 

met onbekende situaties, kunnen voor- en nadelen tegen elkaar afwegen en 

weten wat de gevolgen van hun acties zijn op de korte en langere termijn.  
 

• Samenwerken: Leerlingen leren samen met anderen te werken aan een 

gezamenlijk doel. Ze leren hoe ze hun eigen mening naar voren kunnen 
brengen, maar ook hoe ze kunnen omgaan met andere meningen en ideeën. 

Daarbij hoort ook het leren omgaan met kritiek. Daarnaast oefenen leerlingen 

op school met het dragen van verantwoordelijkheid in een groep. Bijvoorbeeld 

door met anderen een taakverdeling te maken en te controleren of iedereen 
zich daaraan houdt.  

 

• Attitude: Leerlingen moeten bij CKV een attitude (studiehouding) leren 
ontwikkelen gericht op nieuwsgierigheid en op een open, onderzoekende 

houding. Zij moeten leren dat zij open moeten staan voor het onbekende, 

nieuwe, vreemde en zij moeten feiten van meningen leren onderscheiden; 
zich kunnen concentreren, verdiepen en doorzetten. Daarnaast moeten zij 

kunnen plannen en organiseren. Vooroordelen, snelle aannames en laksheid 

zijn onwenselijk. Kunstdossier: Vormgeving (lay out, typografie) en 

verzorging tellen mee.  
 


