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Synthese 

 

 

Situering 
 

Deeltijds kunstonderwijs voor volwassenen.  

Vak: Tekenkunst  

Jaar: 1-4  

Acht lesuren per week. 

 

Visie 
 

Door mijn positieve stage-ervaring in het deeltijds kunstonderwijs met het vak tekenkunst, heb ik 

gekozen om een jaarplan te maken voor dit vak. In mijn stagelessen ben ik afgeweken van de 

klassieke of zuiver academische tekenlessen/tekenstijlen en dit wil ik ook doortrekken in dit jaarplan. 

Door de participatie en observatiestages ben ik tot de conclusie gekomen dat het vak tekenkunst 

redelijk klassiek wordt opgevat in het DKO. De nadruk in de lessen tekenkunst ligt vooral op het 

technische aspect en minder op het artistieke. De studenten leren vooral hoe je iets honderd procent 

correct natekent naar waarneming.  

 

Uiteraard zijn de studenten van het deeltijds kunstonderwijs zelf verantwoordelijk voor deze manier 

van lesgeven. De meerderheid van de studenten wil vooral leren hoe je een beeld zo 

waarheidsgetrouw mogelijk kan overtekenen. De inhoud van de lessen tekenkunst wordt aangepast 

aan de noden en vragen van de studenten. Dit is vanzelfsprekend omdat je de studenten moet 

kunnen blijven motiveren. Aan de andere kant is het enorm spijtig dat je door deze manier van 

werken heel wat kwalitatief materiaal binnen de tekenkunst links moet laten liggen.  

 

Mijn visie is om de lessen tekenkunst op artistiek vlak gedeeltelijk open te trekken. De nadruk ligt 

hier op “gedeeltelijk” omdat de noden en de vragen van de studenten nog altijd belangrijk blijven. 

Als studenten merken dat zij niet leren wat zij willen leren zal er na verloop van tijd ook geen 

educatie meer mogelijk zijn.  

De belangrijkste taak van een docent (toch zeker in het kunstonderwijs) is om studenten te 

inspireren, uit te dagen, op artistiek vlak te provoceren, zaken in vraag te stellen, etc. Vertrekkende 

van de interesses van de studenten proberen een zo breed mogelijk artistiek kader aan te bieden 

binnen de lessen tekenkunst, is dan ook het hoofddoel.  

 

Ik zal de studenten inspireren en artistiek uitdagen gedurende het ganse jaar door gebruik te maken 

van een zeer gestructureerd en evenwichtig jaarplan. In dit jaarplan zijn er twaalf verschillende 

lessen geformuleerd. Elk van deze lessen is geïnspireerd op een hedendaagse kunstenaars. Ik heb 

bewust gekozen voor hedendaagse (teken)kunstenaars die vrije en artistieke tekenkunst belichamen.  
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Elke les bestaat uit twee delen. Het eerste deel van elke les is een klassieke tekenoefening naar 

waarneming (model, stilleven, landschap, etc.). Deze oefeningen zijn er om de studenten op een 

academische en technische wijze te leren tekenen. Deze oefeningen zijn niet enkel 

tegemoetkomingen van de docent naar de studenten toen maar dienen ook om de studenten 

tekenkundige vaardigheden bij te brengen. Dit deel van de les is altijd avondvullend. Dankzij deze 

oefeningen is de docent ingegaan op de noden en vragen van de studenten. De Studenten zullen op 

hun beurt tijdens deze oefeningen bewust merken dat hun technische tekenvaardigheden 

vooruitgang tonen waardoor zij ook gemotiveerder zullen werken aan het tweede deel van de lessen.  

 

In het tweede deel van de les wordt het vak tekenkunst opengetrokken. Met hedendaagse 

kunstenaars als inspiratie gaan we in dit deel van de lessen op een vrije manier tekenen en 

experimenteren. Er wordt altijd voort gewerkt op de vaardigheden die de studenten hebben 

verworven tijdens het eerste deel van de les (model, landschap, stilleven, etc.). Het thema/inhoud 

van de les blijft tijdens de twee verschillende delen dus ongewijzigd alleen de uitvoering en artistieke 

insteek veranderd.  

 

Tijdens elke les is er dus een interessante wisselwerking tussen het technische onderbouwde eerste 

deel en het vrije en artistieke tweede deel.  

 

Het jaarplan is zo opgebouwd dat er evenveel technische onderbouwde delen zijn als experimentele 

delen. De lessen zijn ook zeer duidelijk gestructureerd. Zoals eerder aangegeven begint elke les met 

een technisch deel en eindigt met een vrij en experimenteel deel.  

 

Als docent tekenkunst tracht ik met deze visie de studenten op technisch en artistiek vlak naar een 

hoger niveau te tillen door hen te volgen in hun interesses, noden en vragen maar ook door hen op 

tijd en stond te inspireren door het vak tekenkunst te bekijken vanuit een breder perspectief.  

 

 

 

Integratie van de kunstgeschiedenis/hedendaagse kunst 
 

Tijdens de klassieke technische oefeningen zal er veel didactisch materiaal worden getoond van 

tekenkunst doorheen de kunstgeschiedenis. Dit materiaal dient om de studenten te ondersteunen in 

hun onderzoek. De kunstgeschiedenis zal geïntegreerd worden aan de hand van dit didactisch 

materiaal. De kunstgeschiedenis zal zo ruim als mogelijk gerepresenteerd worden door verschillende 

stijlen, stromingen en kunstenaars.  

 

De hedendaags kunst heeft een zeer prominente rol in dit jaarplan. Alle lessen zijn opgebouwd rond 

één of meerde hedendaagse kunstenaars. Het is belangrijk dat de studenten in contact komen met 

“onbekende” hedendaagse kunstenaars en dat zij door de getoonde werken geprikkeld worden. Het 

tonen van didactisch materiaal heeft als belangrijke functie om de studenten kennis te laten maken 

met de mogelijkheden van tekenkunst.  
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Integratie waarneming en creativiteit en integratie van waarneming 
 

Tijdens alle lessen die aan bod komen in dit jaarplan is het belangrijk dat de studenten leren kijken 

naar werken van (hedendaagse) kunstenaars. De waarneming is zeer belangrijk omdat de studenten 

de stijl en het experiment van de kunstenaars in hun werk proberen te integreren. De studenten 

leren via waarneming bepaalde beeldende aspecten te herkennen. Tijdens de opzet van de meeste 

lessen is waarneming van essentieel belang, omdat er veel zal worden gewerkt naar waarneming 

(nooit van fotografisch materiaal).  

Bij de uitwerking van de opdrachten is het wel belangrijk dat de studenten leren werken vanuit hun 

eigen creativiteit. Er wordt telkens vertrokken vanuit de waarneming door het didactisch materiaal, 

maar het is de bedoeling dat de studenten vanuit hun eigen experiment de opdracht op een artistiek 

manier uitvoeren.  

Waarneming aan het begin van elke les dient als een inspiratiebron voor het creatief en artistieke 

proces van de studenten. De waarneming is één van de belangrijkste aspecten binnen het vak 

tekenkunst.  

 

 

 

Integratie Media 
 

Verschillende soorten media zullen in dit jaarplan worden geïntegreerd. Dit zal vooral gebruikt 

worden tijdens het tonen van didactisch materiaal en de inleidende en evaluatie opdrachten. 

Voorbeelden hiervan zijn filmmateriaal (kunstvideo’s Ruben Bellinkx) en grote projecties van 

beeldmateriaal met een beamer.  

De studenten zullen tijdens enkele momenten ook worden uitgedaagd om verschillende media, zoals 

film en fotografie, te gebruiken als tekenmateriaal. Al deze verschillende media dienen om het 

klassiek karakter van tekenkunst te doorbreken. Belangrijk hierbij is dat deze media worden gebruikt 

om de tekenkunst te ondersteunen en niet om de tekenkunst te vervangen.  

 

Integratie didactisch materiaal 
 

Didactisch materiaal is in dit jaarplan van enorm groot belang. Naar mijn inzien kan kwalitatief 

didactisch materiaal er voor zorgen dat studenten sneller en beter doelstellingen kunnen bereiken. 

Voor elke opdracht is er gekozen voor didactisch materiaal dat de studenten op een bepaalde manier 

kan prikkelen of toch tenminste tot nieuwe inzichten kan brengen. Het gekozen didactisch materiaal 

ondersteunt altijd de opdracht dit zowel op technisch als op inhoudelijk vlak. De combinatie vinden 

tussen techniek en inhoud bij didactisch materiaal, is niet altijd even vanzelfsprekend, maar ik neem 

zelf altijd ruim de tijd om het gewenste materiaal te vinden. Dat wijze waarop ik dit jaarplan en 

lesvoorbereidingen opmaak zijn hier het bewijs van. Ik maak zelf gebruik van beeldcodes om mijn 

lessen van elkaar te kunnen onderscheiden. Het didactisch materiaal ondersteunt dus niet alleen de 

studenten tijdens de les, maar helpt mij ook te inspireren door het gebruik ervan in mijn 

lesvoorbereidingen.  
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 Het vak dat wordt gegeven is een beeldend vak, dus ik vind het ten slotte niet meer als normaal dat 

de studenten ook zaken leren vanuit kwalitatieve beelden.  

 

Aandacht voor de presentatie van de werken 

 
Op het einde van elke les zal er altijd voldoende gereflecteerd worden over de opdracht. Deze 

reflecties zijn er in de vorm van interactieve evaluaties. Ik vind het belangrijk als docent dat de 

studenten onderling met elkaar leren communiceren over hun werk en kunst in het algemeen. De 

interactiviteit ontstaat omdat ik in dit jaarplan kies voor verschillende evaluatie werkvormen die 

ervoor zorgen dat de studenten op verschillende wijze met elkaar in dialoog gaan. Een evaluatievorm 

van een opdracht kan bijvoorbeeld zijn een fotoreportage, filminterview, tekst, etc.  

 

Naast de noodzaak om studenten met elkaar te leren communiceren over kunst is het ook zeer 

belangrijk dat studenten leren hun werk te tonen. Het is mijn visie als docent in het deeltijds 

kunstonderwijs dat alle ateliers moeten volhangen met de geproduceerde werken van de studenten. 

Voor studenten, docenten en toeschouwers is het altijd interessant dat het gebouw waar kunst 

wordt beoefent ook kunst uitstraalt. De selectie van de tentoongestelde werken gebeurt altijd in 

dialoog met de docent en de studenten.  

 

Ten slotte is het zeer belangrijk dat er meermaals per jaar met kwalitatief werk van de studenten en 

eventueel docenten wordt uitgepakt en dat deze toegankelijk wordt gemaakt voor een breed 

publiek. Kunst wordt in de eerste plaats gemaakt om getoond te worden. Voor de school en de 

studenten is het belangrijk dat de buitenwereld de schoonheid en relevantie van kunst kan leren 

ontdekken aan de hand van kleine tentoonstellingen.  
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Jaarplan 

 

 

 

Jaarplanning lessen 

 

 

September/Oktober  

 

1. Sorcerers and Sodomites                     

                         

 

2. Belladonna                                                   

   

 

 

 

November/December 

3. The Animal Pyramid                                                            

         

 

4. Vertical Lines                                                          

       

 

 

 

Januari/Februari 

5. The Neighbour                                                                           

       

 

6. Elvis Battleship                                                                           
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Jaarplan 

 

 

Maart 

7. The Atomic King                                                                                                                                 

      

 

8. Baby Elephant                                                                                                                     

        

 

 

 

April/Mei 

9. Noise Kids                                                                                         

        

 

10. Two worlds                                                                               

       

 

 

        

Mei/Juni 

11. Man with red Circle                                                                                                                                                                                  

 

12.  Rubber Duck                                                                                                                      
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Sorcerers and Sodomites 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema  

 

         Sorcerers and Sodomites/Volume            

                                                          

 

 

Uitvoeringstechniek 

Deel 1: Een simpel stilleven met enkele basisvolumes zoals een cilinder, kegel, bol en dergelijke zal 

het thema zijn van dit eerste deel van de les. De studenten zullen dit stilleven tekenen naar 

waarneming. Zij zullen werken op A3 formaat en grijs papier. De studenten zullen deze 

waarnemingsoefening uitvoeren met pastelkrijt. Belangrijk tijdens deze oefening is dat de studenten 

volumes leren te tekenen met behulp van het correct aanzetten van schaduwpartijen. De studenten 

zullen volume en diepte leren creëren.  

 

Deel 2: De studenten zullen in het tweede deel van de les een complex stilleven tekenen op A3 

formaat met grafietpotlood en kleurpotloden. Het stilleven bestaat uit machineonderdelen. De 

studenten werken naar de kunstenaar Torsten Slama. Net als in werken van de kunstenaar moeten 

de studenten het stilleven in een kleurrijk fantasierijk decor plaatsen. De studenten gebruiken in dit 

deel van de opdracht de competenties die zij hebben verworven in het eerste deel.  

 

 

Beginsituatie 
 

Het gekende 

De studenten kunnen werken met grafietpotlood en kleurpotloden.  

De studenten kunnen tekenen naar waarneming.   

De studenten kunnen zelfstandig werken aan een opdracht. 

 

Het nieuwe 

De studenten leren te werken met pastelkrijt op grijs papier.  

De studenten leren volumes op een correcte manier te tekenen.  

De studenten leren een fantasierijk decor te verzinnen voor een stilleven.  

De studenten leren hun fantasie te gebruiken.  

 

 



 
 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen 

De studenten leren naar waarneming volumes te tekenen en leren deze kennis te intigeren in een 

fantasierijk decor.  

De studenten leren de competenties die zij verwerven tijdens de technische opdracht te gebruiken 

en te verwerken in een artistiek beeldend werk.  

 

Concrete doelstellingen  

 

Technische lesdoelen 

De studenten leren dat je op grijs papier in negatief moet tekenen. De studenten leren een volume 

op te bouwen door de lichte delen te tekenen en donkere dele uit te sparen. De studenten werken 

vanuit het licht en vanuit de schaduw. De studenten leren ruimtes uit te sparen.  

De studenten leren dat je met pastelkrijt moet werken met papier met een ruwe grove korrel. De 

studenten leren dat je niet met je arm of hand over het papier mag vegen omdat je dan het 

pastelkrijt wegvaagt.  

De studenten leren hun werk met pastelkrijt te fixeren. 

De studenten leren de transparante eigenschappen van kleurpotlood te gebruiken in hun artistiek 

werk.  

 

Concreet beeldende lesdoelen 

De studenten nemen de werken van de kunstenaar Torsten Slama waar die zijn opgebouwd rond 

verschillende abstracte volumes in een fantasierijke setting.   

De studenten leren dat er een verschil is tussen waarneming en weten. De studenten weten 

bijvoorbeeld dat iets één kleur heeft maar nemen verschillende gradaties van de kleur waar. De 

studenten leren de verschillende gradaties in hun tekening toe te passen zodat zij ruimte en diepte 

creëren.  

De studenten leren correct de volumes te tekenen door gebruik te maken van één of 

tweepuntperspectief. Het perspectiviteit dat de studenten zullen gebruiken hangt af van de positie 

van de studenten tegenover het stilleven.  

De studenten gebruiken schaduw- en lichtpartijen om diepte en ruimte te creëren. 

De studenten leren een complex stilleven te tekenen dat bestaat uit verschillende 

machineonderdelen. De studenten leren zelf keuzes te maken in verband met het kiezen van het 

stilleven en wat zij hiervan precies willen tekenen. De studenten zijn vrij om bijvoorbeeld een detail 

van het stilleven te tekenen.  

De studenten leren verschillende elementen van het stilleven terug te laten komen in een 

fantasierijke achtergrond. De studenten plaatsen het stilleven in een kleurrijk decor door gebruik te 

maken van hun fantasie.  

De studenten proberen in het tweede deel van de les een volwaardig artistieke werk te maken. Dit 

werk zal ook op technisch vlak de nodige kwaliteiten bevatten door het onderzoek dat voorafging in 

het eerste deel van de les. 

 



 
 

Ruimere doelen 

De studenten leren te experimenteren en te onderzoeken.  

De studenten leren met respect elkaars werk te beoordelen.   

De studenten leren een klassiek thema (stilleven) te benaderen op een eigentijdse wijze.  

De studenten leren hun fantasie te gebruiken.  

 

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen 

Kunstgeschiedenis: De studenten leren het werk kennen van de kunstenaar Torsten Slama die 

machineonderdelen in een fantasievolle kleurrijke wereld plaatst.  

Taal: De studenten leren met elkaar op een taalkundige manier discussiëren over artistieke werken.   

 

 

Materiaal 
 

° A3 papier (grijs) 

° Pastelkrijt 

° Kneedgom 

° A3 papier (wit) 

° Kleurpotloden 

° Slijper 

° Fixeermiddel 

 

 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 
 

Didactische werkvormen 

Onderwijsleergesprek 

Demonstratiemoment 

Begeleid zelfstandig leren 

Open dialoog 

 

Didactisch materiaal 

Afbeeldingen van werken van de kunstenaar Torsten Slama die machineonderdelen in een 

fantasievolle kleurrijke wereld plaatst. 

Afbeeldingen van getekenden volumes op een technisch perfecte wijze.  

 
 

 

 

 

 



 
 

Attitudes i.v.m. veiligheid, hygiëne en milieu 

 
De studenten laten na de les het ganse lokaal ordelijk en net achter.   

De studenten leren hun werk te fixeren in een open ruimte waar ventilatie mogelijk is, bij voorkeur in 

de buitenlucht.   

De studenten leren met respect om te gaan met hun eigen tekenmateriaal.  

 

 

Evaluatie 

 
De studenten becommentariëren in een open dialoog de werken van medestudenten. De studenten 

vormen een mening over zowel het technische als het artistieke aspect van het werk.  

 

Enkele vragen die de docent kan stellen tijdens de bespreking: 

 

Welke kunstenaar hebben we aan het begin van de les besproken?  

Wat hebben jullie gedaan om tot deze resultaten te komen?  

Hoe heb je volumes getekend?   

Wat zijn de kenmerken van pastelkrijt?  

Waar moet je op letten bij het tekenen van een volume?  

Hoe heb je je eigen fantasie geïntegreerd in de opdracht?  

Op welke manier is kleur belangrijk in het werk?  

Wat vinden jullie van de eindresultaten? Waarom? 

 

Bronvermelding 

 
http://www.kimmerich.com/html/artists/torsten-slama/index.html 

http://www.contemporaryartdaily.com/tag/torsten-slama/ 

http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=28813 

http://www.vera-gliem.de/k%C3%BCnstler/16-torsten-slama.html 

 

 

Timing 

 
Twee of drie lessen van vier lesuren.  

 

 

 

 

 

http://www.kimmerich.com/html/artists/torsten-slama/index.html
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Beeld 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
 



 
 

Belladonna 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema  

 

            Belladonna/Model             

                                                          

 

 

Uitvoeringstechniek 

Deel 1: De studenten tekenen naar model in het eerste deel van de les. Naargelang het niveau en het 

studiejaar van de studenten zullen zij zich opstellen op een gepaste plaats rond het model. De 

studenten met een hoger niveau zullen bijvoorbeeld een positie innemen rond het model waar veel 

verkortingen te zien zijn en dergelijke. De studenten zullen voor deze les werken op groot formaat en 

met houtskool. Het zwaartepunt van deze les zal liggen bij de juiste verhoudingen en de correctheid 

van de tekeningen.  

 

Deel 2: In het tweede deel van de les zal er gewerkt worden naar de kunstenaar Ida Applebroog. De 

studenten zullen tijdens dit deel weer vertrekken vanuit de waarneming van het model. In dit deel 

van de les is het echter de bedoeling dat de studenten een vrije interpretatie maken van het model. 

Tijdens dit deel van de les is het belangrijk dat de studenten zichzelf los kunnen maken van alle regels 

die zij geleerd hebben in het voorgaande deel. De wisselwerking tussen een realistische weergave en 

een vrije interpretatie zal het niveau van bieden doen stijgen. De studenten moeten in dit deel in de 

eerste plaats een interessant en artistiek beeld kunnen creëren. In de stijl van Ida Applebroog gaan 

de studenten tijdens deze les experimenten met contourlijnen en nieuwe dragers zoals bijvoorbeeld 

plexiplaten en glas.  

 

 

Beginsituatie 
 

Het gekende 

De studenten kunnen tekenen naar waarneming.  

De studenten kunnen werken met houtskool.  

De studenten kunnen zelfstandig werken aan een opdracht. 

 

 

 



 
 

Het nieuwe 

De studenten leren een model natuurgetrouw tekenen (juiste verhoudingen, illusie van volume, etc.) 

De studenten leren een vrije artistieke interpretatie te maken van een model.  

De studenten leren te werken op nieuwe dragers zoals glas en plexiplaten.  

De studenten leren werken met verschillende materialen.  

 

 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen 

De studenten leren zowel een realistische modeltekening te maken als een vrije artistieke 

interpretatietekening van een model op een alternatieve drager.  

De studenten leren de competenties die zij verwerven tijdens de technische opdracht te gebruiken 

en te verwerken in een artistiek beeldend werk.  

 

Concrete doelstellingen 

 

Technische lesdoelen 

De studenten leren met houtskool op een natuurgetrouwe manier een model naar waarneming te 

tekenen. De studenten leren houtskool op verschillende wijze te gebruiken. De studenten leren dat 

je met houtskool zowel harde als zachte lijnen kan tekenen.  

De studenten leren te werken op groot formaat. De studenten leren gebruik te maken van een groot 

tekenoppervlak. De studenten leren hun tekentechniek aan te passen aan het formaat.  

De studenten leren te werken op verschillende dragers. De verschillend dragers zijn glas en 

plexiplaten. De studenten leren te spelen en experimenteren met de voor-en nadelen van de nieuwe 

dragers. De studenten laten de transparantie van de dragers een grote rol spelen in hun werk.  

De studenten durven experimenteren met nieuwe materialen. De studenten leren tekenen met 

verfmaterialen.  

 

Concreet beeldende lesdoelen 

De studenten nemen de werken van de kunstenaar Ida Applebroog waar, die model en figuren als 

gemeenschappelijk thema hebben.  

De studenten leren een model correct en natuurgetrouw naar waarneming te tekenen door eerst de 

globale vorm van het model licht op het papier aan te zetten.  

De studenten leren de verschillende verhoudingen van het model correct te tekenen door regelmatig 

de verschillende onderdelen van het model te meten. De studenten leren het model op te bouwen 

op een organische manier.  

De studenten leren het model te zien in verschillende eenvoudige volumes die met elkaar zijn 

verbonden.  

De studenten leren in het tweede deel van de les het model op een artistiek interessante manier te 

interpreteren. De studenten leren het verlangen om zo realistisch mogelijk te tekenen los te laten.  



 
 

De studenten leren in het tweede deel van de les het model te tekenen op een instinctieve wijze 

zonder de verhoudingen te meten. De studenten gaan in dit deel uit van hun eigen artistieke 

kwaliteiten. Tijdens deze opdracht leren de studenten dat er geen goed of slecht resultaat is. Elke 

studenten werkt naar zijn eigen kwaliteiten en geeft zijn eigen interpretatie.  

De studenten leren het model tekenen in duidelijke contourlijnen zonder voorafgaand schetswerk.  

De studenten proberen in het tweede deel van de les een volwaardig artistieke werk te maken. Dit 

werk zal ook op technisch vlak de nodige kwaliteiten bevatten door het onderzoek dat voorafging in 

het eerste deel van de les. 

 

Ruimere doelen 

De studenten leren te experimenteren en te onderzoeken. 

De studenten leren met respect over elkaars werk te communiceren.  

De studenten leren zich te verdiepen in het werk van een hedendaagse kunstenaar.  

De studenten leren zich zowel op technisch als op artistiek vlak te ontwikkelen. 

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen 

Kunstgeschiedenis: De studenten leren het werk kennen van de kunstenaar Ida Applebroog die werkt 

rond het thema model.  

Nieuwe media: De studenten leren tijdens het evaluatiemoment een nieuwe techniek. De studenten 

leren op een eenvoudige een projectie te maken. De studenten gebruiken hiervoor hun werken op 

glas/plexiplaat en een krachtige lichtbron.  

 

 

Materiaal 
 

° Modelpapier 

° Kneedgom 

° Houtskool 

° Plakkaatverf 

° Verfborstels 

° Glasplaten  

° Plexiplaten  

° Vrij tekenmateriaal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen 

Onderwijsleergesprek 

Demonstratiemoment 

Begeleid zelfstandig leren 

 

 

Didactisch materiaal 

Afbeeldingen van werken van de kunstenaar Ida Applebroog. 

Afbeeldingen van modeltekeningen doorheen de kunstgeschiedenis.  

Voorbeeld van de vrije opdracht gemaakt door de docent.  

 
 

Attitudes i.v.m. veiligheid, hygiëne en milieu 

 
De studenten laten na de les het ganse lokaal ordelijk en net achter.   

De studenten leren gepaste kledij aan te doen.   

De studeten leren voldoende afstand te houden van het model.  

De studenten leren respect te hebben voor het model.  

De studenten zorgen ervoor dat de glasdrager niet kan vallen tijdens het tekenen/schilderen.  

 

Evaluatie 

 
De studenten zullen om de beurt hun werk dat gemaakt is op glas of plexiplaat tonen aan de 

medestudenten. De studenten zullen hun werk plaatsen voor een krachtige lichtbron. De lichtbron 

zal er voor zorgen dat het transparante karakter van de het glas of plexiplaat nog krachtiger wordt. 

Door de lichtbron is het ook mogelijk dat het werk op een muur kan worden geprojecteerd.  

Al deze elementen samen geven deze evaluatie een speciaal karakter.  

 

Enkele vragen die de docent kan stellen tijdens de bespreking: 

 

Welke kunstenaar hebben we aan het begin van de les besproken?  

Wat hebben jullie gedaan om tot deze resultaten te komen?  

Hoe heb je geëxperimenteerd met het transparante karakter van glas/plexiplaat?   

Hoe heb je het model geïnterpreteerd en getekend in je eigen stijl? Wat zijn contourlijnen?  

Welke techniek past het best bij jou? De technische techniek of de vrije?  

Wat hebben we geleerd over verhoudingen en verkortingen?  

Wat vinden jullie van de eindresultaten? Waarom? 

 



 
 

Bronvermelding 

 
http://idaapplebroog.com/ 

http://www.hauserwirth.com/artists/43/ida-applebroog/biography/ 

http://www.artinamericamagazine.com/news-features/magazine/ida-applebroog/ 

http://bombmagazine.org/article/2235/ida-applebroog 

https://www.brooklynmuseum.org/eascfa/feminist_art_base/gallery/ida_applebroog.php 

 

 

 

Timing 

 
Twee lessen van vier lesuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://idaapplebroog.com/
http://www.hauserwirth.com/artists/43/ida-applebroog/biography/
http://www.artinamericamagazine.com/news-features/magazine/ida-applebroog/
http://bombmagazine.org/article/2235/ida-applebroog
https://www.brooklynmuseum.org/eascfa/feminist_art_base/gallery/ida_applebroog.php


 
 

Beeld 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

The Animal Pyramid 

 
 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema  

                 

        The Animal Pyramid         

 

 

 

Uitvoeringstechniek 

Deel 1: In het eerste deel van deze les zullen de studenten verschillende dieren tekenen naar 

waarneming. Voor dit deel van de les gaan we tekenen op locatie. De studenten zullen tekenen in de 

zoo. De studenten werken met vrij materiaal in schetsboeken.  

 

Deel 2: Tijdens deze les zullen de studenten tekenen naar waarneming. De studenten zullen eerst 

met behulp van speelgoedfiguren van dieren een interessante en surrealistischte stilleven moeten 

creëren. De opzet en de uitvoering hiervan is de volledige verantwoordelijkheid van de studenten. Na 

de opzet van het stilleven gaan de studenten dit stilleven natekenen met behulp van grafietpotlood. 

De studenten kunnen ook één kleur gebruiken in hun tekening en deze zal worden aangebracht met 

aquarelverf. De inspiratie voor deze opdracht zijn de tekeningen van de kunstenaar Ruben Bellinkx. 

Belangrijk bij deze opdracht is dat de studenten met een realistische tekenstijl een surrealistisch 

beeld proberen te creëren door de positie en de compositie van het stilleven en de tekening.  

De studenten zullen voor deze opdracht werken op wit schetspapier van A-3 formaat.  

 

 

Beginsituatie 
 

Het gekende 

De studenten kunnen al werken met grafietpotlood. 

De studenten hebben al gewerkt met aquarelverf.  

De studenten hebben al getekend naar waarneming.  

De studenten hebben al gewerkt op A-3 formaat. 

 

 

 

 



 

 
 

Het nieuwe 

De studenten leren zelf een interessant stilleven op te bouwen.  

De studenten leren met realistische tekeningen surreële beelden te maken aan de hand van 

compositie.  

De studenten leren plastic speelgoedfiguren na te tekenen.  

De studenten leren meerder tekeningen samen te voegen op één werk/blad met een hogere 

artistieke waarde.  

De studenten leren slagschaduw prominent te gebruiken in hun tekeningen.  

 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen 

Ten eerste zullen de studenten met behulp van speelgoedfiguren een beeldend interessant 

stilleven creëren. Vervolgens zal dit stilleven zal worden waargenomen en getekend met 

grafietpotlood op wit papier van A-3 formaat (200 gr). De studenten mogen op één enkel 

blad/tekening meerder stillevens samenvoegen wanneer dit een artistieke meerwaarde heeft. 

Ten slotte zullen de studenten met behulp van aquarelverf enkele details of elementen binnen 

de tekening voorzien van één kleur.  

 

Concrete doelstellingen  

 

Technische lesdoelen 

De studenten leren met grafietpotlood van verschillende gradaties uitgediepte en realistische 

waarnemingstekeningen te maken van het gekozen onderwerp. Dit doen zij door te werken met 

verschillende tonen van grijs en arceringen. De studenten leren ook dat men lichte delen beter 

uitspaart.  

De leerlingen leren dat er grafietpotloden zijn die in hardheid of zachtheid verschillen en leren deze 

verschillende grafietpotloden ook op een concrete en efficiënte wijze te gebruiken in hun tekening, 

zo zullen de studenten er op moeten letten dat zij bijvoorbeeld voor de slagschaduw best een zo 

zacht mogelijk grafietpotlood gebruiken ( B ).  

De studenten leren enkele vormen van het stilleven enkel te tekenen met contourlijnen, dit doen zij 

door een HB grafietpotlood te gebruiken.  

De studenten leren aandacht te vestigen op een bepaald deel van de tekening door deze te voorzien 

van kleur. De kleur zal worden aangebracht door aquarelverf transparant te gebruiken, wat wil 

zeggen dat de studenten meer water dan verf moeten gebruiken.  

De studenten leren te werken op verschillende schaal. Zij leren door de opdracht afwisselend klein 

off groot te tekenen.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Concreet beeldende lesdoelen 

De studenten leren met behulp van verschillende speelgoedfiguren/objecten een surreëel stilleven 

te maken.  

De studenten maken gebruik van licht en verschillende lichtbronnen om zo meer slagschaduw te 

creëren voor het stilleven. Deze slagschaduw zal een prominente plaats krijgen in de tekeningen van 

de studenten.  

De studenten leren zo realistisch mogelijk het stilleven na te tekenen met behulp van grafietpotlood, 

dit doen zij door gebruik te maken van analyseschetsen en opmetingschetsen. De studenten leren 

naar correct verhouding te werken binnen de tekening (uiteraard is het mogelijk voor de studenten 

om de verhoudingen tussen de verschillende figuren aan te passen om een surreëel beeld te 

bekomen). 

De studenten leren te werken/tekenen in de stijl van de kunstenaar Ruben Bellinkx. De 

studenten leren de volgende stijlkenmerken van deze kunstenaar:  

- Dieren en menselijke figuren in een surreële context.  

- Meerder compositie (stillevens) op één blad.  

- Monotone kleurinvulling van een detail. 

- Licht en schaduw van veel belang.  

- Prominente rol voor de slagschaduw. 

- Combinatie van uitgewerkte tekeningen en contourlijn tekeningen.  

De studenten leren verschillende stillevens of composities samen te voegen op één blad op een 

artistieke wijze, dit doen zij door er voor te zorgen dat de verschillende tekeningen verschillen in 

stijl, opzet, of schaal. Elke tekening/werk van de studenten zal een combinatie zijn van 

uitgewerkte tekeningen en contourlijn tekeningen.  

De studenten leren zelf te beslissen wanneer een werk/tekening klaar is, door zelf kritisch te zijn 

over hun eigen werk en hier af en toe ook afstand van te kunnen nemen.  

 

Ruimere doelen 

De studenten leren over de Belgische kunstgeschiedenis door in contact te komen met een 

hedendaagse Belgische kunstenaar.  

De studenten nemen een onderzoekende en experimentele houding aan.  

De studenten leren communiceren over elkaars werk.  

  

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen 

Kunstgeschiedenis: De studenten leren het werk kennen van de kunstenaar Ruben Bellinkx 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Materiaal 
 

° Wit A-3 papier (200gr) 

° Schetsboeken  

° Vrij tekenmateriaal 

° Grafietpotlood (verschillende hardheid) 

° Aquarelverf 

° Penselen  

° Speelgoedfiguren dieren (leerkracht) 

° Lichtbronnen (studenten)  

 

 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen 

Onderwijsleergesprek 

Demonstratiemoment 

Begeleid zelfstandig leren 

Uitstap (zoo) 

 

Didactisch Materiaal 

Voorbeelden van surrealisme 

Voorbeelden van de kunstenaar Ruben Bellinkx 

 

Attitudes i.v.m. veiligheid, hygiëne en milieu 

 
De studenten laten na de les het ganse lokaal ordelijk en net achter.  

De studeten leren met respect over elkaars werk te communiceren.  

De studenten leren respect te hebben voor de locatie en laten geen zwerfvuil achter.  

 

Evaluatie 
 

Op het einde van de les worden alle werken van de studenten verzameld op een centraal punt in 

het atelier. De docent laat ruim voldoende de tijd voor de studenten om alle werken aandachtig 

te kunnen bekijken. Omdat er wordt gewerkt met volwassen gaat de docent er van uit dat er 

voldoende tijd en ruimte zal zijn voor een open dialoog met de studenten over de artistieke 

waarden van de tekeningen/werken.  

 

 

 

 



 

 
 

Bronvermelding 

 
http://www.rubenbellinkx.com/ 

http://perimeterdistribution.com/Ruben-Bellinkx-No-Obstacle-No-Image 

http://www.bamart.be/persons/detail/nl/523/works 

 

 

Timing 

 
Twee of drie lessen van vier lesuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rubenbellinkx.com/
http://perimeterdistribution.com/Ruben-Bellinkx-No-Obstacle-No-Image
http://www.bamart.be/persons/detail/nl/523/works


 

 
 

Beeld 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

Vertical Lines 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema  

 

        Vertical Lines/Perspectief       

                                                          

 

 

Uitvoeringstechniek 

Deel 1: De studenten zullen in dit deel van de opdracht perspectief leren tekenen. De studenten 

leren aan de hand van simpele oefeningen het éénpuntsperspectief, tweepuntperspectief en 

driepuntperspectief. De studenten leren tijdens deze oefeningen ook rechte lijnen te tekenen zonder 

meetlat.  

 

Deel2: De studenten gaan in het tweede deel van de les minimalistisch tekeningen/collages maken 

op gekleurd papier op A4 formaat. De studenten werken naar de hedendaagse kunstenaar Fred 

Sandback. De studenten “tekenen” of maken met kleine stroken gekleurd papier een minimalistische 

perspectieftekening. De studenten experimenten tijdens deze opdracht met verschillende variaties 

van één ontwerp.  

 

Beginsituatie 
 

Het gekende  

De studenten kunnen werken met grafietpotloden.  

De studenten kunnen kleine opdrachten van de docent nauwgezet opvolgen.  

De studenten kunnen zelfstandig werken aan een opdracht. 

 

Het nieuwe 

De studenten leren op een correcte wijze perspectief te tekenen.  

De studenten leren een minimalistische tekening/werk te maken.  

De studenten leren werken met gekleurd papier. 

De studenten leren verschillende versie te maken van één ontwerp. 

De studenten leren rechte lijnen te tekenen.  

 

 

 



 
 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen 

De studenten leren eenvoudige perspectieftekeningen te maken. De studenten leren deze 

tekeningen te maken zonder meetlat.  

De studenten leren met de collagetechniek een minimalistisch en abstract beeld te creëren met 

behulp van gekleurd papier.  

 

Concrete doelstellingen  

 

Technische lesdoelen 

De studenten leren perspectief tekenen. De studenten leren door kleien opdrachten zowel het 

éépuntperspectief, tweepuntperspectief als het driepuntperspectief. De studenten leren dat je 

vluchtlijnen moet gebruiken om een voorwerp in het juiste perspectief te tekenen. De studenten 

leren dat je eigen positie ten opzichte van het object(en) het perspectief bepaalt. De studenten leren 

dat de ooghoogte altijd de horizonlijn op de tekening/werk is. 

De studenten leren te “tekenen” met de collagetechniek. De studenten leren kleine stroken gekleurd 

papier te gebruiken als tekenmateriaal. De studenten leren deze gekleurde stroken te bevestigen op 

een gekleurde drager. De studenten leren stroken papier te maken op verschillende wijze: scheuren, 

knippen of snijden.  

De studenten leren onconventioneel tekenmateriaal te gebruiken als artistiek medium.  

 

Concreet beeldende lesdoelen 

De studenten nemen de minimalistische/abstracte werken van de kunstenaar Fred Sandback waar. 

De studenten leren interessante composities te bedenken voor de perspectiefoefeningen. De 

studenten durven complexe vormen in perspectief te tekenen. De studenten zijn niet bang voor een 

uitdaging.  

De studenten leren het beelden begrip minimalisme. De studenten leren tijdens deze les 

minimalistisch te denken en te werken. De studenten leren een interessante lijnenspel te creëren 

aan de hand van de collagetechniek die is gebaseerd op perspectieflijnen van een object. Belangrijk 

hierbij is dat bij het uiteindelijk werk enkel maar de suggestie wordt gewekt van een object en dat de 

perspectief lijnen een abstracte vorm schetsen. De studenten leren bewust zaken weg te laten. De 

studenten leren de term “less is more”.  

De studenten leren op een abstract manier te werken en te tekenen. De studenten durven af te 

wijken van hun drang om figuratief te werken. De studenten leren de kracht van een simpel en 

eenvoudig beeld.  

De studenten leren kleur te gebruiken in hun werk zonder dat deze allesoverheersend wordt. De 

studenten leren op subtiel wijze kleur te gebruiken.  

De studenten leren van één ontwerp verschillende versies/werken te maken. De studenten durven te 

experimenteren met kleur en compositie. De studenten leren bewust en zelfstandig de meest 

interessante en artistiek werken te selecteren.  

 

 



 
 

Ruimere doelen 

De studenten leren te experimenteren en te onderzoeken  

De studenten leren meer controle te hebben over tekenmateriaal (rechte lijnen) 

De studenten leren minimalistisch en abstract te denken.  

De studenten leren eigen werken te selecteren op kwaliteit.  

De studenten leren met respect te communiceren over elkaars werk.  

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen 

Kunstgeschiedenis: De studenten leren het werk kennen van de kunstenaar Fred Sandback die werkt 

rond minimalistische perspectieftekeningen.  

Nieuwe media: De studenten leren tijdens het evaluatiemoment werken met het programma  

“After-effects”. De studeten leren hun tekeningen op een rudimentaire manier digitaal te animeren.  

 

Materiaal 
 

° Grafietpotloden 

° A4 papier (geleurd en wit) 

° Lijmstiften 

° Schaar 

° Computers met het programma “After-Effects” 

 

 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen 

Onderwijsleergesprek 

Demonstratiemoment 

Begeleid zelfstandig leren 

 

Didactisch materiaal 

Afbeeldingen van werken van de kunstenaar Fred Sandback. 

Voorbeeld van de opdracht gemaakt door de docent.  

Afbeeldingen van minimalistische werken doorheen de kunstgeschiedenis.  

 
 

Attitudes i.v.m. veiligheid, hygiëne en milieu 

 
De studenten laten na de les het ganse lokaal ordelijk en net achter.  

De studenten leren op een ecologische verantwoorde wijze te werken met gekleurd papier.  

De studenten hebben respect voor het informaticamateriaal dat hen wordt aangeboden.  

 



 
 

Evaluatie 

 
De studenten zullen aan het einde van de les de kans krijgen om hun minimalistische 

werken/tekeningen tot leven te laten komen in een rudimentaire digitale animatie. De studenten 

zullen deze animatie maken in het programma “After-effects”. Dit programma laat studenten toe om 

op zeer korte tijd kleine animaties te maken met hun werken /tekeningen als basis.  

 

Enkele vragen die de docent kan stellen tijdens de bespreking: 

 

Welke kunstenaar hebben we aan het begin van de les besproken?  

Wat hebben jullie gedaan om tot deze resultaten te komen?  

Hoe heb je geëxperimenteerd met perspectieflijnen?  

Hoe heb je verschillende versies gemaakt van één ontwerp.  

Hoe heb je bepaalde beeldende elementen geminimaliseerd?  

Hoe komt een digitale animatiefilm tot stand?  

Vind je dat deze opdracht aanleunt bij tekenkunst? Waarom?  

Wat vinden jullie van de eindresultaten? Waarom? 

 

Bronvermelding 

 
http://fredsandbackarchive.org/ 

http://www.lissongallery.com/artists/fred-sandback 

http://www.davidzwirner.com/artists/fred-sandback/ 

http://www.adamlernerinamerica.com/blog/fred-sandback-the-art-of-making-something-special/ 

 

 

Timing 

 
Twee lessen van vier lesuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fredsandbackarchive.org/
http://www.lissongallery.com/artists/fred-sandback
http://www.davidzwirner.com/artists/fred-sandback/
http://www.adamlernerinamerica.com/blog/fred-sandback-the-art-of-making-something-special/


 
 

Beeld 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

  
 

 

 



 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

The Neighbour 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema 

 

       The Neighbour /waarneming           

                                                          

 

 

Uitvoeringstechniek 

Deel 1: Voor het eerste deel van de les zullen de studenten in het ganse schoolgebouw interieurs 

tekenen naar waarneming. De nadruk tijdens deze opdracht ligt op de juiste verhoudingen, 

perspectief en diepte. De studenten werken op A3 schetspapier. Grafietpotloden en balpennen is het 

materiaal waarmee geschetst zal worden.  

 

Deel 2: De studenten maken in het tweede deel van de les een vrije interpretatie van de schetsen van 

het eerste deel. De studenten maken een interpretatie dus juiste verhoudingen zijn geen must. De 

studenten werken op dik A3 papier. De studenten zullen tijdens deze opdracht werken met 

balpennen van verschillende kleur. De studenten maken een doorgedreven tekening en creëren 

diepte door arcering. De studenten werken naar de hedendaagse kunstenaar Morten Schelde. Net 

zoals in de werken van de kunstenaar is het voor de studenten mogelijk om een surreëel element aan 

hun interieur toe te voegen.  

 

Beginsituatie 
 

Het gekende  

De studenten kunnen werken met grafietpotloden en balpennen.  

De studenten kunnen een tekenen naar waarneming. 

De studenten kunnen zelfstandig werken aan een opdracht. 

 

Het nieuwe 

De studenten leren een interieur te tekenen naar waarneming.  

De studenten leren te werken met arcering.  

De studenten leren enkel te werken in kleur.  

 

 



 
 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen 

De studenten leren een interieur naar waarneming te tekenen met grafietpotloden en balpennen 

met de juiste verhoudingen.  

De studenten leren een doorgedreven artistieke tekening te maken door een eigen schets van een 

interieur te interpreteren. De studenten leren de interpretatietekeningen te maken in één kleur en 

met balpen. De studenten leren met de balpentechniek op een doorgedreven manier arceren.  

De studenten leren de competenties die zij verwerven tijdens de technische opdracht te gebruiken 

en te verwerken in een artistiek beeldend werk.  

 

Concrete doelstellingen  

 

Technische lesdoelen 

De studenten leren met balpen diepte en ruimte te creëren door te arceren. De studenten leren dat 

je door het herhalen van lijnen vlakmatig zaken kan invullen. De studenten leren dat wanneer je de 

lijnen dichter bij elkaar plaatst je ook een donkerder vlak zal krijgen. De studenten leren dat een 

arcering waar de lijnen verder van elkaar af staan een “lichter” is. 

De studenten leren rechtstreeks met kleur te werken zonder voorafgaande potloodtekening. De 

studenten leren ook werken met een soort materiaal dat niet uitwisbaar is. De studenten leren 

constructie of opzet “fouten” te gebruiken in hun artistiek proces. De studenten leren met falen om 

te gaan en leren hier hun artistieke voordeel uit te halen. 

 

Concreet beeldende lesdoelen 

De studenten nemen de werken van de kunstenaar Morten Schelde waar die interieurs en 

landschappen tekent met arceringen in één kleur en vaak een surreëel element.  

De studenten leren een interieurs te tekenen op een natuurgetrouwe manier met grafietpotloden en 

balpennen. Belangrijk is dat de studenten het juiste perspectief en verhoudingen hanteren. Het 

eindresultaat van de schetsen van het eerste deel van de les zijn technisch tekenkundige juiste 

schetsen van een interieur.  

De studenten maken in het tweede deel van de les een tekening in één kleur met balpen aan de hand 

van de schetsen van het eerste deel. Belangrijk tijdens deze opdracht is dat de studenten leren een 

vrije interpretatie te maken van hun eigen schetsen. De studenten moeten bij deze opdracht geen 

rekening houden met het juiste perspectief en verhoudingen. Op deze wijze is het mogelijk voor de 

studenten om verschillende schetsen van het eerste deel bij elkaar te voegen.  

De studenten leren een surreëel element of figuur in hun interieur te verwerken naar de werken van 

de kunstenaar Morten Schelde. Deze surreële elementen kunnen figuratief off abstract zijn. 

Bedoeling is dat het einderesultaat een bevreemdende sfeer oproept door de arcering, één kleur en 

het surreële element.  

De studenten leren zoeken naar een artistiek interessante compositie. De studenten proberen in het 

tweede deel van de les een volwaardig artistieke werk te maken. Dit werk zal ook op technisch vlak 

de nodige kwaliteiten bevatten door het onderzoek dat voorafging in het eerste deel van de les.  



 
 

Ruimere doelen 

De studenten leren te experimenteren en te onderzoeken.  

De studenten leren zich te verdiepen in één techniek. (Balpen/arcering) 

De studenten leren te werken in één kleur.  

De studenten leren ruimte te integreren in hun tekening. 

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen 

Kunstgeschiedenis: De studenten leren het werk kennen van de kunstenaar Morten Schelde.  

Drama: De studenten leren aan de hand van het evaluatiemoment drama te combineren met beeld. 

De studenten leren zich theatraal uit te leven met hun eigen artistieke beeld als ondersteuning.  

 

Materiaal 
 

° A3 papier (schetspapier en dik tekenpapier)  

° Grafietpotloden 

° Slijper 

° Gom 

° Balpennen (verschillende kleuren)  

 

 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen 

Onderwijsleergesprek 

Demonstratiemoment 

Begeleid zelfstandig leren 

Theatraal dramaspel 

 

 

Didactisch materiaal 

Afbeeldingen van werken van de kunstenaar Morten Schelde.  

Voorbeeld van de opdracht gemaakt door de docent.  

Afbeeldingen van interieurtekeningen doorheen de kunstgeschiedenis.  

 
 

Attitudes i.v.m. veiligheid, hygiëne en milieu 

 
De studenten laten na de les het ganse lokaal ordelijk en net achter.  

De studenten leren met respect te luisteren naar elkaars dramamoment.  

Des studenten leren hun balpennen te gebruiken tot deze volledig op zijn.  

 



 
 

Evaluatie 

 
De studenten zullen aan de hand van een dramamoment en groepsgesprek de resultaten bespreken. 

De studenten maken eerst een foto van hun werk/tekening. Daarna zullen de studenten een klein 

dramamoment moeten voorbereiden. Dit dramamoment heeft als centraal thema het artistiek werk 

van de studenten. Tot slot wordt het werk van de studenten geprojecteerd met behulp van een 

beamer en moeten zij hun voorbereid theatraal moment voor de medestudenten voordragen.  

Hierna worden de studenten betrokken in een klassikale bespreking.  

 

Enkele vragen die de docent kan stellen tijdens de bespreking: 

 

Welke kunstenaar hebben we aan het begin van de les besproken?  

Wat hebben jullie gedaan om tot deze resultaten te komen?  

Hoe heb je geëxperimenteerd met arcering?  

Hoe heb je diepte gecreëerd in je werk?  

Hoe heb je het gebruik van één kleur beeldend proberen op te lossen?  

Welk verhaal vertelt jouw beeldend werk? (drama) 

Welke criteria zijn gelden voor een technisch perfecte interieurtekening?  

Wat vinden jullie van de eindresultaten? Waarom? 

 

Bronvermelding 

 
http://mortenschelde.com/ 

http://www.susanneottesen.dk/artists/show/50 

https://www.editioncopenhagen.com/939/morten-schelde 

http://netdost.com/profiles/blogs/monochromatic-colored-pencil-line-drawings-by-morten-schelde 

 

 

Timing 

 
Twee of drie lessen van vier lesuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mortenschelde.com/
http://www.susanneottesen.dk/artists/show/50
https://www.editioncopenhagen.com/939/morten-schelde
http://netdost.com/profiles/blogs/monochromatic-colored-pencil-line-drawings-by-morten-schelde


 
 

Beeld 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 
 



 
 

Elvis Battleship 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema 

 

        Elvis Battleship/Model               

                                                          

 

 

Uitvoeringstechniek 

Deel 1: De studenten zullen op klein formaat (A4) verschillende schetsen maken naar model in dit 

eerste deel van de les. De studenten zullen werken met grafietpotlood en balpen. De studenten leren 

tijdens deze oefening snel te leren schetsen. Het model zal maximaal drie minuten een pose 

aannemen. Belangrijk is dat de studenten op een schetsmatige manier de dynamiek en spanning van 

een pose kunnen weergeven.  

 

Deel 2: In dit deel van de opdracht zal er gewerkt worden naar het hedendaags kunstenaarscollectief 

Elvis Studio. Tijdens deze opdracht zal er gewerkt worden op A3 formaat. De studenten moeten in dit 

deel van de opdracht de kleine modeltekeningen van het eerste deel samenbrengen in een artistieke 

tekening in de stijl van het kunstenaarscollectief “Elvis Studio”. Vooraf wordt aan de studenten 

gevraagd om didactisch materiaal mee te brengen van popcultuur figuren die zij leuk vinden. Het is 

de bedoeling dat de studenten verschillende popcultuur figuren samenbrengen in een interessante 

compositie. De studenten gebruiken hun modeltekeningen van het eerste deel van de les om de 

figuren andere poses te geven. Deze opdracht zal uitgevoerd worden met kleurviltstiften.   

 

 

Beginsituatie 
 

Het gekende 

De studenten kunnen werken met grafietpotloden en balpennen.   

De studenten kunnen tekenen naar waarneming.   

De studenten kunnen zelfstandig werken aan een opdracht. 

De studenten kunnen werken naar een kunstenaar.  

 

 

 

 

 



 
 

Het nieuwe 

De studenten leren een model naar waarneming snel te schetsen.    

De studenten leren de houding van het model weer te geven in enkele directe lijnen.  

De studenten leren hun tekeningen aan te passen aan het formaat waarop zij werken.  

De studenten leren eigen didactisch materiaal te gebruiken in een artistiek werk.  

De studenten leren schetsen van een technische opdracht te gebruiken in een artistiek werk.  

De studenten leren te werken met kleurviltstiften.  

 

 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen 

De studenten leren de houding van een model weer te geven in heel korte afgebakende tijd.  

De studenten leren een artistiek werk te maken met kleurviltstiften gebaseerd op hun eigen 

didactisch materiaal en schetsen naar het kunstenaarscollectief Elvis Studio.  

De studenten leren de competenties die zij verwerven tijdens de technische opdracht te gebruiken 

en te verwerken in een artistiek beeldend werk.  

 

Concrete doelstellingen  

 

Technische lesdoelen 

De studenten leren in heel korte tijd een houding van een model te vatten op klein formaat. De 

studenten maken snelschetsen van het model naar waarneming. Door de studenten in tijd te 

beperken gaan de studenten instinctief op zoek naar andere manieren om het model waar te nemen 

en te tekenen. De studenten leren met enkele directe lijnen de houding van het model te tekenen. 

De studenten leren het model te tekenen in contourlijnen. 

De studenten leren met kleurviltstiften een artistiek werk te maken. De studenten houden rekening 

met de typische eigenschappen van kleurstiften. De studenten gaan vlakken zowel arceren als 

inkleuren. De studenten leren dat wanneer je kleuren naast elkaar brengt met kleurviltstiften er 

optische kleurmening is.  De studenten maken gebruik van deze optische kleurmenging om het werk 

een kleurrijk uiterlijk te geven.  

 

Concreet beeldende lesdoelen 

De studenten nemen de werken van het kunstenaarscollectief Elvis studio waar die vele popcultuur 

(cartoonfiguren) samenbrengen in een gigantisch patchwork.  

De studenten leren oplossingen te zoeken om snel te kunnen tekenen. De studenten leren dat de 

globale vorm van een model/figuur belangrijker is dan details. De studenten leren keuzes te maken in 

verband met wat het belangrijkste is van een houding. De studenten moeten de krachtlijnen van een 

houding proberen te zoeken. 

De studenten leren eigen didactisch materiaal en schetsen te combineren en samen te brengen. De 

studenten leren eigen inzichten en invloeden met elkaar te combineren. De studenten leren een 

patchwork te maken van verschillende figuren in een kleurrijke artistiek werk met viltstiften.  

 



 
 

De studenten leren te experimenteren en te werken met felle en niet conventionele kleuren. 

De studenten proberen in het tweede deel van de les een volwaardig artistieke werk te maken. Dit 

werk zal ook op technisch vlak de nodige kwaliteiten bevatten door het onderzoek dat voorafging in 

het eerste deel van de les. 

 

Ruimere doelen 

De studenten leren te experimenteren en te onderzoeken  

De studenten leren met respect over elkaars werk te communiceren.  

De studenten leren op een andere (snellere) manier te tekenen.  

De studenten leren eigen onderzoek en interesses te integreren in een artistiek werk.  

De studenten leren zich zowel op technisch als op artistiek vlak te ontwikkelen.  

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen 

Kunstgeschiedenis: De studenten leren het werk kennen van het kunstenaarscollectief Elvis Studio. 

Literatuur/taal: De studenten schrijven tijdens hun evaluatie een kleine tekst over hun werk. De 

studenten leren spelen met taal en proberen zich hierin te verdiepen. De studenten kunnen een 

beeldend werk koppelen aan linguïstiek.  

 

 

Materiaal 
 

° Schetspapier (A4) 

° Grafietpotloden 

° Balpennen  

° Tekenpapier (A3) 

° Kleurviltstiften 

° Didactisch materiaal (eigen inbreng van de studenten)  

 

 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen 

Onderwijsleergesprek 

Zelfstandig onderzoek 

Demonstratiemoment 

Begeleid zelfstandig leren 

 

Didactisch materiaal 

Afbeeldingen van werken van het kunstenaarscollectief Elvis Studio.  

Voorbeelden van kwalitatieve snelschetsen.  

Didactisch materiaal dat de studenten zelf meebrengen (eigen inbreng en onderzoek). 

 



 
 

Attitudes i.v.m. veiligheid, hygiëne en milieu 

 
De studenten maken snelschetsen op A4 formaat maar proberen zo weinig mogelijk papier te 

verspillen. Meerdere tekeningen moeten op één papier kunnen.  

De studenten leren hun eigen didactisch digitaal mee te nemen in plaats van af te drukken.  

De studenten gebruiken kleurviltstiften op waterbasis en niet op alcohol basis.  

 

Evaluatie 

 
De studenten zullen aan het eind van de opdracht een kleine tekst moeten schrijven. Deze tekst 

moet het werk dat zij hebben gemaakt tijdens deze les ondersteunen. Aan de hand van deze teksten 

zullen de werken van de studenten worden besproken.  

 

Enkele vragen die de docent kan stellen tijdens de bespreking: 

 

Welke kunstenaarscollectief hebben we aan het begin van de les besproken?  

Wat hebben jullie gedaan om tot deze resultaten te komen?  

Hoe heb je geëxperimenteerd met verschillende snelschetsen?  

Hoe heb je de schetsen van de technische opdracht en je eigen didactisch materiaal met elkaar 

gecombineerd?  

Hoe kan je kleuren “mengen” met kleurviltstiften?  

Hoe was om te werken met kleurviltstiften?  

Welke oplossing heb je gevonden om de houding van een model op korte tijd te vatten?  

Op wat baseerde je wanneer je een tekst moest schrijven over je werk? Beeld? Gevoel?  

Wat vinden jullie van de eindresultaten? Waarom? 

 

Bronvermelding 

 
http://www.adambaumgoldgallery.com/elvis_studio/elvis.htm 

http://www.lezinfo.com/elvis-studio/ 

 

 

Timing 

 
Twee of drie lessen van vier lesuren. 

 

 

 

 

 

http://www.adambaumgoldgallery.com/elvis_studio/elvis.htm
http://www.lezinfo.com/elvis-studio/


 
 

Beeld 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

The Atomic King 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema  

 

            The Atomic King /Collage            

                                                          

 

 

Uitvoeringstechniek 

Deel 1: De studenten leren in het eerste deel van deze les “tekenen” aan de hand van collage. De 

studenten maken op A4 formaat verschillende collages met materiaal dat zij zelf hebben 

meegebracht (bij het materiaal zitten er minstens een aantal figuren/karakters tussen die verwijzen 

naar popcultuur). De studenten nemen zelf materiaal mee omdat zij dan meer affiniteit hebben met 

de collages. Het is belangrijk dat de studenten leren zoeken naar verschillende interessante en 

artistieke composities.  

 

Deel 2: Aan de hand van hun collages van het eerste deel maken de studenten een nieuwe artistiek 

interessante tekening op A3 formaat (nieuwe compositie). De studenten werken tijdens deze 

opdracht naar de kunstenaar Tony Fitzpatrick. De studenten maken een collagetekening door 

bepaalde fragmenten/karakters van hun collages over te nemen. Belangrijk hierbij is dat we niet 

werken naar waarneming. De studenten maken een interpretatie van de collages. De studenten 

werken in de stijl van de kunstenaar Tony Fitzpatrick (fel kleurgebruik, surreëel, collage). Het 

materiaal dat de studenten gebruiken tijdens deze opdracht staat in functie van het ontwerp. De 

studenten zijn vrij in hun materiaalkeuze. Het materiaal dat eventueel gebruikt kan worden zijn 

balpennen, stiften, kleurpotloden, vetkrijt, etc.) 

 

Beginsituatie 
 

Het gekende 

De studenten kunnen werken met eigen (didactisch) materiaal.  

De studenten kunnen werken met scharen en snijmessen.  

De studenten kunnen beelden op verschillende dragers kleven.  

De studenten kunnen zelfstandig werken aan een opdracht. 

 

 



 
 

Het nieuwe 

De studenten leren een artistieke collage te maken met eigen materiaal.  

De studenten leren zelf beeldende materiaal te selecteren.  

De studenten leren fotografisch beelden te interpreteren en niet te kopiëren.  

De studenten leren zelf materiaal te kiezen in functie van hun ontwerp/tekening.  

 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen 

De studenten leren een artistieke collage te maken met beeldmateriaal dat zij zelf hebben gekozen 

en geselecteerd.  

De studenten leren aan de hand van een fotografische collage een interessant beeldende tekening te 

maken met materiaal naar keuze. Belangrijk hierbij is dat de studenten het fotografisch materiaal 

niet gaan kopiëren maar interpreteren.  

De studenten leren de competenties die zij verwerven tijdens de technische opdracht te gebruiken 

en te verwerken in een artistiek beeldend werk.  

 

Concrete doelstellingen  

 

Technische lesdoelen 

De studenten leren aan de hand van eigen beeldend materiaal een collage te maken. De studenten 

leren interessante compositie te maken door beelden die zij hebben meegebracht te bewerken 

(uitknippen of uitsnijden). De studenten leren beelden samen te brengen op een compositorische 

interessante wijze. De studenten houden hierbij rekening met lijnperspectief en kleurperspectief. De 

studenten kunnen een collage planmatig opbouwen ( eerst het achterplan en daarna het voorplan). 

De studenten leren op een ordelijke en nette manier de beelden op de drager te bevestigen.  

De studenten leren het gekozen materiaal dat zij gebruiken in het tweede deel van de les verder te 

ontwikkelen. De studenten leren bewust op zoek te gaan naar nieuwe manieren om met gekend 

materiaal te werken.  

 

Concreet beeldende lesdoelen 

De studenten nemen de werken van de kunstenaar Tony Fitzpatrick waar de collagetechniek een 

sterk invloed op heeft.  

De studenten leren eigen materiaal samen te brengen in een artistiek beeld. De studenten houden 

rekening dat er samenhang wordt gecreëerd tussen de verschillende samengebrachte elementen. De 

studenten kiezen bijvoorbeeld dezelfde kleurtoon, perspectief en dergelijke. Het eindresultaat is een 

collage dat toch als alleenstaand beeld kan worden bekeken. De studenten kiezen de beelden 

zorgvuldig uit zodat zij de emoties van de student kunnen belichamen. Elke student maakt een 

persoonlijke collage.  

De studenten leren met vrij materiaal een artistieke tekening te maken die geïnspireerd is op de 

collage van het eerste deel van de les. Belangrijk hierbij is het woord “geïnspireerd”. Het is de 

bedoeling dat de studenten een fotografisch werk gaan interpreteren en niet gaan kopiëren.  



 
 

De collage en de afgeleide tekening zijn twee aparte werken die perfect ook een andere sfeer kunnen 

oproepen.  

De studenten leren in hun eigen schriftuur een collageachtige tekening te maken waar verschillende 

popcultuur elementen in voor komen. De studenten leren figuren, beelden en kleur met elkaar te 

combineren in een techniek naar keuze op een  artistiek manier in de stijl van de kunstenaar Tony 

Fitzpatrick.  

De studenten leren zoeken naar een artistiek interessante compositie. De studenten proberen in het 

tweede deel van de les een volwaardig artistieke werk te maken. Dit werk zal ook op technisch vlak 

de nodige kwaliteiten bevatten door het onderzoek dat voorafging in het eerste deel van de les.  

 

Ruimere doelen 

De studenten leren te experimenteren en te onderzoeken.  

De studenten leren het begrip tekenkunst ruimer op te vatten.  

De studenten leren zich te verdiepen in een nieuwe techniek (collage).  

De studenten leren verschillende elementen van hun leefwereld en fantasie samen te brengen.  

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen 

Kunstgeschiedenis: De studenten leren het werk kennen van de kunstenaar Tony Fitzpatrick. De 

studenten leren een prominente een belangrijke stijl in de kunstgeschiedenis. 

 

Materiaal 
 

° A4 papier 

° A3 papier 

° Collage materiaal (studenten)  

° Lijmstift  

° Schaar 

° Vrij tekenmateriaal  

 

 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen 

Onderwijsleergesprek 

Demonstratiemoment 

Begeleid zelfstandig leren 

 

Didactisch materiaal 

Afbeeldingen van werken van de kunstenaar Tony Fitzpatrick. 

Voorbeeld van de opdracht gemaakt door de docent.  

Afbeeldingen van collagewerken doorheen de kunstgeschiedenis.  

 



 
 

Attitudes i.v.m. veiligheid, hygiëne en milieu 

 
De studenten laten na de les het ganse lokaal ordelijk en net achter.  

De studenten leren te werken met oude tijdschriften/beeldmateriaal (recyclage)  

De studenten leren respect te hebben voor verschillend tekenmateriaal. 

 

Evaluatie 

 
De studenten brengen alle werken samen en maken hier een gigantische collage van. De studenten 

leren samen te werken en leren met elkaar te overleggen. Wanneer de gigantische collage ophangt is 

het de bedoeling dat de studenten spontaan met elkaar in dialoog gaan. De studenten 

becommentariëren eigen werk en het werk van medestudenten op een constructieve manier.  

 

Enkele vragen die de docent kan stellen tijdens de bespreking: 

 

Welke kunstenaar hebben we aan het begin van de les besproken?  

Wat hebben jullie gedaan om tot deze resultaten te komen?  

Hoe heb je geëxperimenteerd met de techniek collage?  

Hoe heb je de fotografisch collages geïnterpreteerd in je tekening?  

Welke elementen van je fantasie heb je verwerkt in het vrij werk?  

Hoe komt een collage(tekening) tot stand?  

Wat vinden jullie van de eindresultaten? Waarom? 

 

Bronvermelding 

 
https://tonyfitzpatrick.wordpress.com/ 

http://www.chicagomag.com/Chicago-Magazine/April-2014/In-Studio-with-Tony-Fitzpatrick/ 

http://www.yarddog.com/collections/tony-fitzpatrick 

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

http://www.davidsongalleries.com/artists/contemporary/tony-fitzpatrick/ 

 

 

 

Timing 

 
Twee of drie lessen van vier lesuren.  

 

 

 

https://tonyfitzpatrick.wordpress.com/
http://www.chicagomag.com/Chicago-Magazine/April-2014/In-Studio-with-Tony-Fitzpatrick/
http://www.yarddog.com/collections/tony-fitzpatrick
https://www.youtube.com/watch?v=VBITatWbaXg
http://www.davidsongalleries.com/artists/contemporary/tony-fitzpatrick/
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Baby Elephant 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema  

 

        Baby Elephant/landschap      

                                                          

 

 

Uitvoeringstechniek 

Deel 1: In het eerste deel van deze les gaan de studenten een landschap tekenen aan de hand van 

waarneming. Het tekenen van het landschap zal op locatie gebeuren. De studenten zullen werken 

met vrij materiaal. Het formaat waarop zal gewerkt worden is A3 formaat. Tijdens deze les zal er veel 

aandacht worden besteed aan verhoudingen, perspectief en compositie. Naargelang de gekozen 

techniek zal de docent de studenten individueel begeleiden.  

 

Deel 2: In het tweede van de les gaan de studenten in het atelier aan de slag met de landschap 

schetsen van het eerste deel. In dit deel van de les zullen de studenten werken naar de kunstenaar 

Alexander Zakharov. Het is de bedoeling dat de studenten een uitgediepte tekening maken van hun 

schetsen. De techniek en het materiaal waarmee de studenten wensen te werken is wederom vrij. 

Omdat er gewerkt zal worden naar de kunstenaar Alexander Zakharov zullen de studenten kleine 

surrealistische figuren moeten verwerken in hun landschap. De studenten zijn uiteraard vrij in de 

keuze van deze figuren maar het geheel moet surreëel blijven. De studenten kunnen voor het 

tekenen van deze figuren gebruik maken van de tekenkundige competenties die zij hebben 

verworven in de les “The Animal Pyramid”. 

 

 

Beginsituatie 
 

Het gekende 

De studenten kunnen werken met het gekozen materiaal. 

De studenten kunnen tekenen naar waarneming.  

De studenten kunnen zelfstandig werken aan een opdracht. 

 

 

 

 



 
 

Het nieuwe 

De studenten leren te tekenen op locatie en leren om te gaan met de moeilijkheden hiervan.  

De studenten leren lijnperspectief te integreren in hun tekening.  

De studenten leren te werken met een duidelijke horizonlijn. 

De studenten leren verschillende materialen te gebruiken in functie van de tekening. 

Des studenten kunnen door verschillende schetsen samen te voegen een artistiek werk creëren.  

De studenten leren een surreëel gegeven te integreren in hun landschapstekening.  

 

 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen 

De studenten leren in een vrije techniek een landschap te tekenen naar waarneming met een correct 

perspectief en de juiste verhoudingen. 

De studenten leren een artistieke tekening te destilleren uit verschillende schetsen.  

De studenten leren de competenties die zij verwerven tijdens de technische opdracht te gebruiken 

en te verwerken in een artistiek beeldend werk.  

 

Concrete doelstellingen  

 

Technische lesdoelen 

De studenten leren te werken met verschillende materialen. De studenten kunnen materiaal kiezen 

in functie van de tekening. Dit wil zeggen dat de leerlingen leren om voor zachte lijnen/vlakken zacht 

tekenmateriaal te gebruiken (bijvoorbeeld houtskool). De weersomstandigheden op locatie zullen 

ook mede het materiaal bepalen. Dit zal niet enkel om praktische redenen gebeuren maar ook 

zullende de studenten materiaal moeten kiezen in functie van de sfeer.  

De studenten leren op relatief korte tijd enkele schetsen te maken van een landschap. De studenten 

moeten wel voldoende rekening houden met het juiste perspectief en verhoudingen. De studenten 

houden rekening met de horizonlijn.  

 

Concreet beeldende lesdoelen 

De studenten nemen werken van de kunstenaar Alexander Zakharov waar. De werken van de 

kunstenaar zijn landschappen waar surreële figuren in zijn verwerkt.  

De studenten leren dat gelijke elementen uit het landschap visueel groter worden naarmate ze 

dichter bij jezelf staan. De studenten leren deze elementen dan ook groter te tekenen zodat er 

diepte kan ontstaan.  

De studenten leren dat de horizon een imaginaire verticale lijn is op de tekening die altijd gelijk loopt 

met de ooghoogte van tekenaar/kunstenaar.  

De studenten leren figuren op een subtiele en specifiek manier in een landschap te plaatsen zodat 

deze een surreëel karakter krijgt.  

 



 
 

De studenten gebruiken de schetsen van het eerste technische deel van de les als inspiratie om een 

volledig nieuw landschapstekening te maken. Belangrijk hierbij is dat de studenten leren dat ze de 

schetsen niet moeten gaan kopiëren maar gebruiken als visuele houvast. De studenten moeten leren 

de schetsen te interpreteren en te vertalen naar een autonoom artistiek kunstwerk.  

De studenten leren te experimenteren met kleur. De studenten leren de figuren te voorzien van een 

felle en surreële kleur. Ook het kleurgebruik voor het landschap mag eerder scherp zijn.  

De studenten leren de tekeningen van de les “The Animal Pyramid” te gebruiken en te integreren in 

hun werk.  

De studenten leren zoeken naar een artistiek interessante compositie. De studenten proberen in het 

tweede deel van de les een volwaardig artistieke werk te maken. Dit werk zal ook op technisch vlak 

de nodige kwaliteiten bevatten door het onderzoek dat voorafging in het eerste deel van de les.  

 

 

Ruimere doelen 

De studenten leren te experimenteren met verschillende materialen.  

De studenten leren zich te verdiepen in het thema landschap.  

De studenten verbreden hun kennis over de kunstgeschiedenis.  

De studenten leren zich zowel op technisch als op artistiek vlak te ontwikkelen.  

 

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen 

Kunstgeschiedenis: De studenten leren het werk kennen van de kunstenaar Alexander Zakharov die 

werkt rond landschappen met surreële figuren.  

Nieuwe media: De studenten leren te werken met een nieuw medium. De studenten maken tijdens 

de evaluatie een korte “sidescrolling” video van hun werk met een cameratoestel. De studenten 

nieuwe begrippen en leren nieuwe vaardigheden. De studenten leren conventionele werken op een 

hedendaagse manier te verwerken.  

 

 

Materiaal 
 

° A3 schetspapier 

° Tekenmateriaal (vrije keuze van de studenten)  

° A3 tekenpapier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen 

Uitstap 

Onderwijsleergesprek 

Demonstratiemoment 

Begeleid zelfstandig leren 

 

 

Didactisch materiaal 

Afbeeldingen van werken van de kunstenaar Alexander Zakharov die verschillende soorten 

landschappen combineert met surreële figuren.  

Allerhande didactisch materiaal die de techniek van het waarnemingstekenen en landschapstekenen 

kunnen aantonen aan de studenten.  

 
 

Attitudes i.v.m. veiligheid, hygiëne en milieu 

 
De studenten laten niets van materiaal/afval achter op locatie.  

De studenten leren met respect elkaars werk te beoordelen.  

De studenten leren niet onnodig veel papier te verspillen. Desondanks het feit dat de studenten veel 

schetsen moeten maken is het niet de bedoeling dat de studenten na een paar “mislukte” lijnen een 

papier weggooien. 

 

 

 
 

 



 
 

Evaluatie 

 
Om de werken te bespreken zullen de studenten hun werk eerst moeten filmen met een 

videocamera/GSM toestel of tablet. De studenten moeten van hun tekening een close up 

“sidescrolling” video maken. In een “sidescrolling” video wordt de tekening stelselmatig 

getoond/onthuld door het verplaatsen van de camera van links naar rechts of omgekeerd. Belangrijk 

bij deze video’s is dat de verwondering centraal staat. De bespreking van de tekeningen van de 

studenten zal gebeuren aan de hand van de video’s. 

 

 

Enkele vragen die de docent kan stellen tijdens de bespreking: 

 

Welke kunstenaar hebben we tijdens deze lessen besproken?  

Wat hebben jullie gedaan om tot deze resultaten te komen?  

Hoe heb je geëxperimenteerd met materiaal?  

Hoe kan je diepte creëren in een landschapstekening? 

Hoe heb je de schetsen geïntegreerd in je uiteindelijke resultaat?  

Hoe heb je een surreële situatie gecreëerd?  

Welke techniek past het best bij je?  

Wat vind je persoonlijk de beste resultaten de technische schetsen of het vrije werk?  

Vind je werken van de besproken kunstenaar interessant?  

 

 

Bronvermelding 

 
http://www.alexanderzakharov.com/ 

http://mimiferzt.com/artist/alexander-zakhorov/ 

http://www.apcontemporary.com/Alexander-Zakharov 

http://www.artnet.com/artists/alexander-zakharov/ 

https://www.artsy.net/artist/alexander-zakharov 

 

 

 

Timing 

 
Twee of drie lessen van vier lesuren.  

 

 

 

 

http://www.alexanderzakharov.com/
http://mimiferzt.com/artist/alexander-zakhorov/
http://www.apcontemporary.com/Alexander-Zakharov
http://www.artnet.com/artists/alexander-zakharov/
https://www.artsy.net/artist/alexander-zakharov


 
 

Beeld 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

Noise Kids 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema 

 

          Noise kids /Lijnvoering         

                                                          

 

 

Uitvoeringstechniek 

Deel 1: In het eerste deel van deze les gaan we experimenteren met lijnvoering. Op A3 formaat zullen 

de studenten met vetkrijt lijnen tekenen. Deze lijnen hebben allemaal een andere intensiteit, 

richting, transparantie, dikte, etc. Het resultaat van deze opdracht is volledig abstract. Belangrijk bij 

deze opdracht is dat de studenten leren en durven werken met een ander type lijn dan diegene die 

ze gewend zijn.  

 

Deel 2: De werken van de hedendaagse kunstenaar Adam green dienen als inspiratie voor het 

tweede deel van de les. De studenten maken tijdens deze opdracht kleurrijke abstracte tekeningen. 

De tekeningen lijken abstract maar zijn wel afgeleid van illustratieve beelden. De beelden die worden 

afgeleid zijn beelden die de studenten fantaseren. Er wordt tijdens deze opdracht niet gewerkt naar 

waarneming maar naar de fantasie van de studenten. De studenten gebruiken hun eerder verworven 

competenties in verband met lijnvoering. De studenten leren tijdens deze opdracht hun 

fantasiebeelden te abstraheren. Belangrijk hierbij is dat de studenten zich leren af te zetten tegen de 

drang om “iets” te tekenen.  De studenten werken de  opdracht uit op A3 formaat en met vetkrijt.  

 

Beginsituatie 
 

Het gekende 

De studenten hebben een open houding tegenover experimenteren.  

De studenten kunnen werken naar een kunstenaar.  

De studenten kunnen werken hun fantasie gebruiken om een artistiek werk te maken.   

 

Het nieuwe 

De studenten leren met vetkrijt te tekenen.  

De studenten leren een nieuwe schriftuur/lijnvoering te ontdekken en te ontwikkelen.  

De studenten leren abstract te leren denken en werken.  

De studenten leren kleur te gebruiken.  



 
 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen 

De studenten leren aan de hand van enkele oefeningen een nieuwe schriftuur te ontwikkelen met 

vetkrijt.  De studenten leren met een nieuwe lijnvoering/schriftuur een abstract werk te maken met 

vetkrijt dat is gebaseerd is op de fantasie van de studenten. Deze fantasie is op zijn beurt weer 

gebaseerd op figuratieve elementen.  

De studenten leren de competenties die zij verwerven tijdens de technische opdracht te gebruiken 

en te verwerken in een artistiek beeldend werk.  

 

Concrete doelstellingen  

 

Technische lesdoelen 

De studenten leren te werken met vetkrijt. De studenten leren dat je op verschillende manier met 

vetkrijt kan werken. De studenten leren dat je met één soort materiaal verschillende schrifturen of 

lijnvoeringen kan bekomen. De studenten leren dat je met vetkrijt hard, zacht, transparant, dik, dun, 

egaal, etc. kan werken. De studenten leren dat naargelang de druk die je uitvoert op het vetkrijt je 

lijn of schriftuur veranderd. De studenten leren dat wanneer je je vetkrijt op een bepaalde manier 

vasthoudt je ook sneller groter vlakken kan bestrijken (andere schriftuur). 

  

Concreet beeldende lesdoelen 

De studenten nemen de werken van de kunstenaar Adam Green waar. De werken van Adam green 

zijn abstraheringen van duidelijk figuratieve elementen.   

De studenten leren in het eerste deel van de les te werken naar experiment. De studenten leren om 

niet te werken naar een resultaat. De studenten leren in dit deel procesgericht te werken.  

De studenten durven met verschillende lijnvoeringen en schrifturen te spelen. De studenten zijn niet 

bang om te experimenteren in hun abstract werk.  

De studenten leren een figuratief beeld uit hun fantasie te abstraheren. De studenten leren beelden 

uit hun fantasie te gebruiken om een abstract werk te maken. De studenten laten zich vooral leiden 

door de globale vormen van een beeld. Door dit op deze wijze toe te passen zullen de studenten 

makkelijker een kwalitatieve abstracte compositie bekomen.  

De studneten leren tijdens deze opdracht bladvullend te werken. Anders dan bij modeltekeningen en 

waarnemingsoefeningen moeten de studenten nu actief op zoek naar een boeiende compositie die 

het hele blad kan vullen.  

De studenten leren rechtstreeks met kleur een interessant artistiek werk te creëren. De studenten 

leren kleur te gebruiken als volwaardige tekentaal en niet als opvulling.  

De studenten leren zoeken naar een artistiek interessante compositie. De studenten proberen in het 

tweede deel van de les een volwaardig artistieke werk te maken. Dit werk zal ook op technisch vlak 

de nodige kwaliteiten bevatten door het onderzoek dat voorafging in het eerste deel van de les.  

 

 

 

 



 
 

Ruimere doelen 

De studenten leren te experimenteren en te onderzoeken. 

De studenten leren met respect elkaars werk te beoordelen.   

De studenten leren zich te verdiepen in een nieuwe kunstenaar en zijn stijl.   

De studenten leren abstract te denken en te werken.  

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen 

Kunstgeschiedenis: De studenten leren het werk kennen van de kunstenaar Adam Green die werkt 

rond abstraheringen van figuratieve elementen.  

 

 

Materiaal 
 

° A3 papier (schetspapier) 

° A3 papier (dik papier + 250gr.) 

° Vetkrijt 

 

 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen 

Onderwijsleergesprek 

Demonstratiemoment 

Begeleid zelfstandig leren 

Technisch onderzoek 

 

Didactisch materiaal 

Afbeeldingen van werken van de kunstenaar Adam Green die illustratieve zaken in een abstract 

kader plaatst.  

Voorbeeld van verschillende soorten lijnsoorten/schrifturen.  

 
 

Attitudes i.v.m. veiligheid, hygiëne en milieu 

 
De studenten laten na de les het ganse lokaal ordelijk en net achter.   

De studenten leren op een verantwoordelijke wijze om te gaan met materiaal.  

 

 

 

 

 



 
 

Evaluatie 

 
Op het einde van de les komen alle studenten samen om de werken te bespreken en te evalueren. 

De studenten zullen eerst de abstracte werken van de medestudenten aandachtig moeten bekijken. 

De studenten moeten vervolgens opschrijven welke zaken zij menen te herkennen in de abstracte 

werken van de medestudenten. Op deze wijze kan er een dialoog ontstaan over abstractie die is 

afgeleid uit fantasie.  

 

Enkele vragen die de docent kan stellentijdens de bespreking: 

 

Welke kunstenaar hebben we aan het begin van de les besproken?  

Wat hebben jullie gedaan om tot deze resultaten te komen?  

Hoe heb je geëxperimenteerd met je schriftuur/lijnvorming.   

Waarom heb je gekozen voor bepaalde kleuren?  

Op welk fantasiebeeld is je abstract werk gebaseerd.  

Hoe heb je lijn en vlak gecombineerd?   

Wat zijn de voor-en nadelen van vetkrijt?  

Wat vinden jullie van de eindresultaten? Waarom? 

 

Bronvermelding 

 
http://adamgreen.info/ 

https://www.youtube.com/watch?v=5325RtmKpEQ 

https://www.youtube.com/watch?v=bgnLkzke4DM 

http://www.vice.com/read/the-public-domain-interview-adam-green 

 

 

 

Timing 

 
Twee lessen van vier lesuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adamgreen.info/
https://www.youtube.com/watch?v=5325RtmKpEQ
https://www.youtube.com/watch?v=bgnLkzke4DM
http://www.vice.com/read/the-public-domain-interview-adam-green


 
 

Beeld 
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Two Worlds 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema  

 

     Two Worlds/Assemblage        

                                                          

 

 

Uitvoeringstechniek 

Deel 1: De studenten tekenen een stilleven naar waarneming in dit eerste deel van de les. Het 

stilleven bestaat uit elementen van de natuur zoals bloemen, slakkenhuizen, planten, paddenstoelen, 

etc. De studenten zullen werken op A3 formaat. De opdracht zal uitgevoerd worden met 

grafietpotlood en aquarelverf.  

 

Deel 2: In de stijl van de hedendaagse kunstenaar Julie Peppito zullen de studenten hun tekeningen 

van natuurlijke elementen verwerken in een grote, kleurrijke, organische en surreële tekening. De 

studenten zullen voor deze opdracht werken op A1 formaat. Het is de bedoeling dat de studenten 

tijdens deze opdracht zeer vrij leren werken. De studenten moeten verschillende technieken en 

tekenmaterialen met elkaar combineren (assemblage met textiel en papier, viltstiften, verf, 

grafietpotlood, houtskool, etc.). 

 

Beginsituatie 
 

Het gekende 

De studenten kunnen tekenen naar waarneming.  

De studenten kunnen werken met verschillende soorten materiaal.  

De studenten kunnen werken met grafietpotlood.  

De studenten kunnen zelfstandig werken aan een opdracht. 

 

Het nieuwe 

De studenten leren te werken met aquarelverf.  

De studenten leren verschillende materialen te gebruiken en één artistiek werk.  

De studenten leren te werken met textiel.  

De studenten leren de assemblage techniek.  

 



 
 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen 

De studenten leren voorwerpen uit de natuur naar waarneming te tekenen. De studenten gebruiken 

hiervoor grafietpotloden en aquarelverf.  

De studenten leren fantasie en waarnemingsoefening te verwerken in één groot werk met 

verschillende materialen (textiel, verf, etc.) door de assemblage techniek toe te passen. 

De studenten leren de competenties die zij verwerven tijdens de technische opdracht te gebruiken 

en te verwerken in een artistiek beeldend werk.  

 

Concrete doelstellingen 

 

Technische lesdoelen 

De studenten leren te werken met de aquareltechniek. De studenten leren dat de aquareltechniek 

een techniek is die veel water vereist. Door dit gegeven is het aangewezen om papier te kiezen van 

200gr. of hoger. De studenten leren alvorens ze gaan aquarellen hun papier op te spannen zodat het 

papier niet gaat krullen. De studenten leren zowel de nat-in-nat techniek als de nat-op-droog 

techniek. De studenten leren dat je van licht naar donker moet werken. De studenten leren om lichte 

“witte” delen uit te sparen.  

De studenten leren de assemblage techniek. De studenten leren op een tweedimensionale drager 

verschillende materialen te assembleren. Deze materialen zijn stukken textiel, touw, kleine 

voorwerpen, etc. De studenten leren te experimenteren met verschillende hechtingsmaterialen. De 

studenten bepalen zelf welk hechtingsmateriaal zij gebruiken.  

 

Concreet beeldende lesdoelen 

De studenten nemen de werken van de kunstenaar Julie Peppito waar. Deze werken zijn 

assemblagewerken waar voorwerpen uit de natuur een belangrijke rol spelen.  

De studenten leren voorwerpen uit de natuur zo realistisch mogelijk te tekenen. De studenten 

houden rekening met al het voorgaande wat zij geleerd hebben in verband met waarneming van 

volumes, stillevens etc.  

De studenten leren een artistiek interessant werk te maken door tekeningen van natuurlijke 

voorwerpen te integreren in een kleurrijk en surreëel assemblagewerk op groot formaat. De 

studenten leren witruimtes te gebruiken als essentieel deel van het werk. De studenten leren 

textielmaterialen te gebruiken als artistiek tekenmiddel.  

De studenten leren verschillende figuratieve elementen uit hun fantasie te combineren met 

abstracte vromen en vlakken.  

De studenten leren een eigen beeldtaal te ontwikkelen. De studenten bewerkstelligen dit door volop 

te experimenteren met verschillende materialen en doorgedreven te blijven werken op één 

werk/tekening.  

De studenten leren zaken in elkaar te laten overvloeien. De studenten leren op een zeer 

transparante en organische manier te tekenen/werken.  



 
 

De studenten proberen in het tweede deel van de les een volwaardig artistieke werk te maken. Dit 

werk zal ook op technisch vlak de nodige kwaliteiten bevatten door het onderzoek dat voorafging in 

het eerste deel van de les. 

 

Ruimere doelen 

De studenten leren te experimenteren en te onderzoeken  

De studenten leren nieuwe technieken ( Aquarel en assemblage)  

De studenten leren met respect over elkaars werk te communiceren.  

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen 

Kunstgeschiedenis: De studenten leren het werk kennen van de kunstenaar Julie Peppito die werkt 

rond natuurlijke elementen in assemblagewerken.  

 

Materiaal 
 

° Papier A3 

° Papier A1 

° Grafietpotloden  

° Aquarelverf 

° Vrij tekenmateriaal 

° Assemblagemateriaal (textiel, touw, etc) 

°Hechtingsmateriaal (lijm en dergelijke) 

 

 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen 

Onderwijsleergesprek 

Demonstratiemoment 

Begeleid zelfstandig leren 

 

Didactisch materiaal 

Afbeeldingen van werken van de kunstenaar Julie Peppito die werkt rond natuurlijke vormen en een 

uitgebreide fantasiewereld.  

Voorbeeld van de opdracht gemaakt door de docent.  

Afbeeldingen van “vrije” kunstwerken.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Attitudes i.v.m. veiligheid, hygiëne en milieu 

 
De studenten laten na de les het ganse lokaal ordelijk en net achter.  

De studenten leren op ecologische verantwoorde wijze om te gaan met hechtingsmateriaal.  

De studenten leren werken met recyclagemateriaal (textiel, touw, etc.)  

 

Evaluatie 

 
De studenten hangen hun werk uit in het klaslokaal. De studenten bespreken de werken in kleine 

groepen van drie tot vier studenten. Tijdens deze evaluatie is het de bedoeling dat de studenten 

leren vertellen over hun beeldend werk. De studenten worden gedwongen om veel met elkaar te 

communiceren door de grote van de groepen (klein). 

 

Enkele vragen die de docent kan stellen tijdens de bespreking: 

 

Welke kunstenaar hebben we aan het begin van de les besproken?  

Wat hebben jullie gedaan om tot deze resultaten te komen?  

Hoe heb je geëxperimenteerd met verschillende materialen?  

Hoe heb je de assemblagetechniek verwerkt in je tekening/werk?  

Welke elementen uit je fantasie heb je gebruikt in je werk?  

Hoe komt een vrij werk tot stand?  

Hoe gebruik je aquarelverf op een adequate manier?  

Wat vinden jullie van de eindresultaten? Waarom? 

 

Bronvermelding 

 
http://juliepeppito.com/ 

http://www.heskincontemporary.com/julie-peppito/ 

 

 

Timing 

 
Twee of drie lessen van vier lesuren.  

 

 

 

 

 

 

http://juliepeppito.com/
http://www.heskincontemporary.com/julie-peppito/


 
 

Beeld 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
 



 
 

Man with Red Circle 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema  

 

          Man with Red Circle /Model         

                                                          

 

 

Uitvoeringstechniek 

Deel 1: In het eerste deel van de les gaan de studenten tekenen naar model. De studenten zullen 

werken op A3 schetspapier. Het materiaal waarmee zal gewerkt worden is voor deze les vrij. De 

studenten krijgen ongeveer vijftien minuten de tijd voor elke pose. Het is de bedoeling dat de 

studenten tijdens deze opdracht bewust gaan werken met nieuwe materialen zoals bijvoorbeeld 

stiften, vetkrijt, etc. De nadruk wordt tijdens deze les gelegd op de spanning van de spieren. 

 

Deel 2: De studenten werken in het tweede deel van de les naar de hedendaagse kunstenaar Derek 

Overfield. Tijdens dit deel van de les zal er wederom gewerkt worden naar waarneming van een 

model. De studenten moeten fotokopijen van handen (voeten) integreren in hun modeltekening. Zij 

moeten alles tekenen behalve de handen en eventueel de voeten van het model. Voor de studenten 

een houding tekenen worden er foto’s gemaakt van de handen (voeten) vanuit alle mogelijke 

standpunten. Daarna worden deze foto’s afgeprint door de docent. De studenten moeten de kopijen 

uitknippen en op hun modeltekening kleven (op de juiste plaats). De studenten zullen werken op 

groot modelpapier. Het materiaal is vrij zolang er maar ruimte is voor experiment naar analogie van 

de werken van Derek Overfield (fel kleurgebruik, scherpe en harde lijnen).  

 

 

Beginsituatie 
 

Het gekende 

De studenten kunnen een model tekenen naar waarneming.   

De studenten kunnen werken met verschillende materialen.  

De studenten kunnen zelfstandig werken aan een opdracht. 

 

 

 



 
 

Het nieuwe 

De studenten leren te experimenteren met lijnvoering.   

De studenten leren verschillende soorten media te verwerken in één artistiek werk.  

De studenten leren fotografisch materiaal op een interessante wijze te gebruiken in een tekening 

zonder het fotografisch materiaal te kopiëren.  

De studenten leren spanning weer te geven in hun modeltekeningen.  

 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen 

De studenten leren op relatief korte tijd een modeltekening maken met verschillende soorten 

materiaal en dat zij de spanning van de houding kunnen weergeven. 

De studenten leren met fotografisch materiaal een artistieke modeltekeningen te maken in de stijl 

van de kunstenaar Derek Overfield.    

De studenten leren de competenties die zij verwerven tijdens de technische opdracht te gebruiken 

en te verwerken in een artistiek beeldend werk.  

 

Concrete doelstellingen  

 

Technische lesdoelen 

De studenten leren te werken met verschillende soorten materialen. Het experiment met 

verschillende materialen staat centraal in deze les. De studenten moeten het materiaal ook leren 

gebruiken op onconventionele wijze, dit doen zij door bijvoorbeeld te spelen met lijnvoering en 

dergelijke. De studenten worden verplicht om te werken met verschillende materialen door het feit 

dat zij met telkens maar één modeltekening mogen maken met een soort materiaal. De studenten 

leren materialen ook met elkaar te combineren om zo een interessante wisselwerking te krijgen. 

De studenten leren werken met een fotocamera. De studenten leren close-up foto’s te maken van 

handen en voeten van het model. De studenten houden rekening met de juiste cadrage, belichting, 

scherpte, etc. De studenten drukken het fotomateriaal af om daarna met de foto’s op een 

interessante en artistieke manier te werken.  

De studenten leren dat fotografisch materiaal ook tekenmateriaal kan zijn. De studenten leren dat je 

fotografisch materiaal (tweedimensionale afbeeldingen) best niet gebruikt als bron voor een 

waarnemingsoefening.  

 

Concreet beeldende lesdoelen 

De studenten nemen de modeltekeningen van de kunstenaar Derek Overfield waar. De werken van 

deze kunstenaar zijn krachtige modeltekeningen waar vaak kleurrijke elementen zijn in verwerkt en 

waar de spanning van de houding centraal staat. Op de werken van Derek Overfield zijn de  modellen 

vaak ook niet helemaal getekend.  

De studenten leren fotografische materiaal op een artistieke wijze in hun werk te integreren. De 

studenten leren foto en tekening met elkaar te combineren. Belangrijk hierbij is dat de studenten de 

illusie creëren dat foto en tekening één geheel vormen.  



 
 

De studenten kunnen dit bewerkstelligen door bijvoorbeeld het tekenmateriaal af te stemmen op de 

kleur/sfeer van het fotografisch materiaal of het fotografisch materiaal te voorzien van een 

transparante verflaag.  

De studenten leren de verhoudingen van het model aan te passen aan de grote van en het 

fotografisch materiaal. Wanneer een hand groot is moet de arm en het lichaam ook groot  getekend 

worden. Uiteraard is hier wel marge voor artistieke en creatieve vrijheid. Wanneer een verkeerde 

verhouding voor het werk interessant kan zijn dan worden de studenten ook gestimuleerd om deze 

toe te passen.  

De studenten zorgen ervoor dat er op zijn minst één kleurrijk element in hun tekening geïntegreerd 

is. Door een keurdetail krijgt de tekening een artistieke meerwaarde.  

De studenten leren vooral de spanning van een houding weer te geven. Deze spanning is belangrijker 

dan het tekenen van het ganse model. De studenten leren doelbewust stukken van het model niet te 

tekenen zodat de spanning van een houding das te krachtiger wordt.  

De studenten leren zoeken naar een artistiek interessante compositie. De studenten proberen in het 

tweede deel van de les een volwaardig artistieke werk te maken. Dit werk zal ook op technisch vlak 

de nodige kwaliteiten bevatten door het onderzoek dat voorafging in het eerste deel van de les. 

 

Ruimere doelen 

De studenten leren te experimenteren en te onderzoeken.  

De studenten leren met respect over elkaars werk te communiceren.  

De studenten leren een modeltekening op verschillende wijze te benaderen.   

De studenten leren verschillende soorten media (tekenkunst en fotografie) met elkaar te 

combineren.  

De studenten leren interdisciplinair te werken.  

 

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen 

Kunstgeschiedenis: De studenten leren het werk kennen van de kunstenaar Derek Overfield die 

werkt rond model.  

Nieuwe media: De studenten leren meer over de fotografie en leren dit medium ook te gebruiken in 

een artistieke tekening.  

 

 

Materiaal 
 

° A3 papier 

° Modelpapier (groot formaat) 

° Fotocamera 

° Printer 

° Vrij tekenmateriaal (vetkrijt, grafietpotlood, houtskool, etc.) 

° Lijmstift 

 



 
 

 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen 

Onderwijsleergesprek 

Demonstratiemoment 

Begeleid zelfstandig leren 

 

Didactisch materiaal 

Afbeeldingen van werken van de kunstenaar Derek Overfield. Deze kunstenaar verwerkt fotografisch 

materiaal op een interessante manier in zijn modeltekeningen.  

Voorbeeld van de opdracht gemaakt door de docent.  

Afbeeldingen van kwalitatieve modeltekeningen doorheen de kunstgeschiedenis.  

 
 

Attitudes i.v.m. veiligheid, hygiëne en milieu 

 
De studenten laten na de les het ganse lokaal ordelijk en net achter.   

De studenten leren respect te hebben voor duur materiaal zoals een fotocamera, computer en 

printer.  

De studenten leren de lijmstiften na gebruik te sluiten zodat deze niet opdrogen.  

De studenten gebruiken de foto’s van het model enkel voor hun artistiek werk en verwijderen de 

genomen foto’s op het einde van de les om de integriteit van het model te bewaren.  

 

 

 
 

 



 
 

Evaluatie 

 
De studenten hangen hun werken op in een vrije ruimte in de school. De studenten leren samen een 

kleine tentoonstellingsruimte op te bouwen. De studenten discussiëren samen over de beste 

opstellingen en dergelijke. Door een kleine tentoonstelling te organiseren kunnen  de werken van de 

studenten in dialoog met elkaar treden.  

 

Enkele vragen die de docent kan stellen tijdens de bespreking: 

 

Welke kunstenaar hebben we aan het begin van de les besproken?  

Wat hebben jullie gedaan om tot deze resultaten te komen?  

Hoe heb je geëxperimenteerd met fotografisch materiaal?   

Op welke manier is het fotografisch materiaal een meerwaarde?  

Hoe creëer je spanning gin een tekening?  

Met welk materiaal heb je gewerkt en waarom?  

Op welke wijze heb je kleur geïntegreerd in je werk?  

Wat vinden jullie van de eindresultaten? Waarom? 

 

Bronvermelding 

 
http://www.jamesnizam.com/ 

http://www.booooooom.com/2012/05/07/trace-heavens-light-installations-by-artist-james-nizam/ 

http://www.huntedprojects.com/jamesnizam 

http://hereelsewhere.com/see/james-nizam-trace-heavens/ 

https://vimeo.com/68322430 

 

 

Timing 

 
Twee of drie lessen van vier lesuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jamesnizam.com/
http://www.booooooom.com/2012/05/07/trace-heavens-light-installations-by-artist-james-nizam/
http://www.huntedprojects.com/jamesnizam
http://hereelsewhere.com/see/james-nizam-trace-heavens/
https://vimeo.com/68322430


 
 

Beeld 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 

 
 

Rubber Duck 
 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema 

                 

                  Rubber Duck                

 

 

 

Uitvoeringstechniek 

Tijdens deze les zullen we heel experimenteel werken. Tijdens deze les is het de bedoeling dat de 

studenten zichzelf los leren te maken van hun gebruikelijke tekenstijl en de daar bijhorende regels en 

trucs. Tijdens de lessen tekenkunst wordt er bijna uitsluitend gewerkt naar waarneming. Het 

object/persoon/stilleven dat wordt waargenomen geeft de studenten altijd een houvast om op terug 

te vallen. De studenten worden in deze les uitgedaagd om zelf eenvoudige en gestileerde tekeningen 

te maken zonder fysiek voorbeeld. De studenten zullen moeten werken met eenvoudige tekens om 

een experimentele tekening op te bouwen. De studenten experimenteren volop met verschillende 

technieken en uiteindelijk zal elke studenten meerder tekeningen hebben gemaakt. Voor de 

opdracht werken we naar voorbeeld van drie kunstenaars namelijk: Joe Bradley, Mark Manders en 

Johan de wilde. Er wordt bewust gekozen voor drie verschillende kunstenaars omdat de studenten 

dan ook drie verschillende soorten “vrije” en experimentele tekeningen kunnen zien waar allerlei 

tekens centraal staan. Voor het uitvoeren van deze opdracht zal er gewerkt worden op schetspapier 

op A-3 formaat en verschillende tekenmateriaal zoals bijvoorbeeld: houtskool, kleurstiften, 

grafietpotlood etc.  

 

 

Beginsituatie 
 

Het gekende  

De studenten hebben al gewerkt met verschillend tekenmateriaal.  

De studenten hebben al gewerkt op A-3 formaat. 

De studenten kunnen voorbeelden van kunstenaars observeren en interpreteren. 

 

 

 

 



 

 
 

Het nieuwe 

De studenten leren te experimenteren met verschillend tekenmateriaal.  

De studenten leren “vrij” te werken/tekenen.  

De studenten leren te werken vanuit eigen beeldende kennis in plaats van naar waarneming.  

De studenten leren “fouten” in hun tekening te gebruiken als artistiek communicatiemiddel.  

De studenten leren ongeremd te tekenen en te experimenteren zonder terug te vallen op 

duidelijke regels en trucs.  

De studenten leren zelf te beslissen wanneer een tekening klaar is.  

De studenten leren een tekening/werk niet dood te werken.  

 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen 

De studenten zullen met behulp van verschillende tekenmaterialen en technieken eigen vrije 

werken/experimenten moeten maken naar voorbeeld van de kunstenaars: Joe Bradley, Mark 

Manders, Johan de Wilde. De studenten zijn vrij in het kiezen van het onderwerp en de inhoud, 

en er zal niet worden gewerkt naar waarneming. De studenten leren te tekenen op een andere 

en voor hen niet conventionele manier. De studenten leren door een experimentele houding aan 

te nemen een nieuwe schriftuur te ontwikkelen die zij in de volgende waarnemingsoefening 

kunnen gebruiken.  

 

Concrete doelstellingen 

 

Technische lesdoelen 

De studenten oefenen tijdens deze les al de tekentechnieken dat zij gebruiken (eigen keuze).  

De studenten leren heel los en vrij te werken met al het tekenmateriaal. Dit kan omdat er tijdens 

deze opdracht niet wordt gewerkt naar waarneming.  

De studenten leren verschillende tekentechnieken en stijlen met elkaar te combineren.  

 

Concreet beeldende lesdoelen 

De studenten leren experimenteel en vrij te tekenen vanuit hun eigen beeldende kennis en fantasie.  

De studenten leren niet te werken naar waarneming maar meer vanuit een puur emotioneel 

standpunt. De studenten leren ook tekeningen maken die eerder abstract zijn. Wel is het belangrijk 

dat de studenten leren dat abstractie een mogelijkheid is bij een “vrije” tekening maar zeker geen 

verplichting.  

De studenten leren bepaalde vormen die zij in hun hoofd hebben te herleiden naar tekens. Tekens 

zijn een belangrijk onderdeel van deze les omdat de studenten zullen werken met simpele 

herkenbare vormen die zij uit het hoofd kunnen tekenen.  

De studenten leren de voorbeelden van de kunstenaars die aan bod komen te interpreteren en 

te gebruiken in hun eigen tekeningen.  

 

 



 

 
 

Enkele kenmerken die veel aan bod in de werken van de kunstenaars zijn: 

- Voldoende witruimte. 

- Rudimentaire en losse tekeningen.  

- Geen belang aan verhoudingen of juistheid van de tekening 

- Lijnvoering is zeer belangrijk.  

- Ruimte voor “fouten” in de tekening.  

- Simpele herkenbare vormen en tekens die soms neigen naar het abstracte.  

De studenten leren rechtstreeks te werken op papier met verschillende tekenmaterialen zonder 

enige voorstudie of schets.  

De studenten leren volop te experimenteren en geven ook ruimte aan “mislukte” tekeningen 

zodat zij op het einde van de les verschillende tekeningen hebben gemaakt en dat er een 

evolutie zichtbaar is.  

De studenten leren op tijd van een tekening af te blijven door te spelen met voldoende 

witruimtes in de compositie.  

 

Ruimere doelen 

De studenten leren over de Belgische kunstgeschiedenis door in contact te komen met een 

hedendaagse Belgische kunstenaar namelijk Johan de wilde.  

De studenten nemen een onderzoekende en experimentele houding aan.  

De studenten leren communiceren over elkaars werk.  

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen 

Kunstgeschiedenis: De studenten leren over de hedendaags Belgische kunstenaar Johan de wilde. 

De studenten leren over de Amerikaanse kunstenaar Joe Bradley. 

De studenten leren over de Nederlandse kunstenaar Mark Manders.  

 

Materiaal 
 

° Wit A-3 schetspapier (recyclagepapier)  

° Grafietpotlood (verschillende hardheid) 

° Kleurstiften 

° Houtskool 

° Conté potloden 

° Balpen 

° Vetkrijt 

° Vrij tekenmateriaal 

 

 
 

 

 



 

 
 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen 

Onderwijsleergesprek 

Demonstratiemoment 

Begeleid zelfstandig leren 

Experiment 

 

 

Didactisch Materiaal 

Voorbeelden van de kunstenaars Joe Bradley, Mark Manders, Johan de Wilde.  

 

 

Attitudes i.v.m. veiligheid, hygiëne en milieu 

 
De studenten laten na de les het ganse lokaal ordelijk en net achter.  

De studenten leren elkaars experiment te appreciëren.  

De studenten gebruiken recyclagepapier.  

 

 

Evaluatie 
 

Op het einde van de les worden alle werken van de studenten verzameld op een centraal punt in 

het atelier. De docent laat ruim voldoende de tijd voor de studenten om alle werken aandachtig 

te kunnen bekijken. Omdat er wordt gewerkt met volwassen gaat de docent er van uit dat er 

voldoende tijd en ruimte zal zijn voor een open dialoog met de studenten over de artistieke 

waarden van de tekeningen/werken.  

 

Bronvermelding 

 
http://www.alminerech.com/en/artists/9/tab/works/ 

http://www.markmanders.org/ 

http://www.johandewilde.be/ 

 

 

Timing 

 
Twee  lessen van vier lesuren.  

 

 

http://www.alminerech.com/en/artists/9/tab/works/
http://www.markmanders.org/
http://www.johandewilde.be/


 

 
 

Beeld 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 


