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Synthese 

 

 

Situering 
 

Tweede jaar van de tweede graad beeldende en architecturale kunsten.  

Architecturale vorming. 

Drie lesuren per week 

 

Visie 
 

Dankzij mijn ervaring die ik heb opgedaan tijdens mijn stage in het Sint-Lucas kunstsecundair ben ik 

te weten gekomen dat ik met ontzettend veel passie en enthousiasme het vak architecturale vorming 

kan geven. Dit is op zich raar, omdat architecturale vorming het vak was waar ik het minste affiniteit 

mee had tijdens mijn eigen opleiding in het kunstsecundair. Ik zag het dan ook als een uitdaging om 

architecturale vorming te geven. De lessen architecturale vorming zijn zo goed verlopen dat ik er ook 

voor heb gekozen om een jaarplan architecturale vorming op te stellen.  

Mijn visie als leerkracht is om vanuit een veelvoud aan kwalitatief didactisch materiaal de leerlingen 

kennis te laten maken met verschillende architecturale aspecten.  In dit jaarplan wil ik alle 

belangrijke elementen van architectuur aan bod laten komen in aparte lessen(reeksen). Voor mij is 

het belangrijk dat de leerlingen in dit tweede jaar van de tweede graad de tijd krijgen om zich te 

focussen en concentreren op individuele aspecten van de architectuur, zodat de leerlingen een ruime 

en uitgebreide kennis vergaren. Deze verschillende beeldende aspecten zijn de volgende:  

 

 

 

- Vorm 

- Kleur 

- schaduw 

- Licht 

- Perspectief 

- Textuur 

- Herhaling 

- Constructie  

- Geometrie  

- Structuur 

- teken/ontwerp kunst 
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De leerstof die wordt gegeven zal ook gradueel en stapsgewijs evolueren in moeilijkheidsgraad. In 

het begin van het jaar zullen de leerlingen beginnen met de minder moeilijke opdrachten, om af te 

sluiten met opdrachten die kunnen samenvloeien met opdrachten van de derde graad.  

De leerlingen maken kennis met architecten en beeldende kunstenaars die betekeningsvol zijn in de 

architecturale wereld. Wat ik belangrijk acht is dat de leerlingen ook de link leren leggen met 

architectuur in hun eigen leefwereld. zo zijn er in dit jaarplan enkelen opdrachten verwerkt waarvan 

het thema of onderwerp niet automatisch wordt gelinkt met architectuur. 

 Dit zijn bijvoorbeeld videogames, films etc.  Het is van essentieel belang dat de leerlingen 

architecturale kenmerken leren te herkennen, ook in minder voor de hand liggende 

omstandigheden.  

Als laatste wil ik graag mijn eigen expertise in verband met drukkunst  tot uiting laten komen in dit 

jaarplan. Dit zal ik doen door de uitwerking van twee opdrachten te laten gebeuren doormiddel van  

grafische technieken. Het thema van deze opdrachten staat nog altijd in het teken van de 

architecturale vorming van de leerlingen, maar de uitwerking kan door de grafische technieken iets 

vrijer gebeuren.  

 

Integratie van de kunstgeschiedenis/hedendaagse kunst 
 

Doordat ik het gebruik van kwalitatief didactisch materiaal ontzettend belangrijk vind, kies ik voor 

bijna elke opdracht een interessant persoon binnen de architecturale kunsten die actief is binnen het 

thema van de opdracht die wordt gegeven. De kunstenaar/architecten die aan bod komen tijden de 

lessen zijn vooral hedendaags. Ik kies bewust voor hedendaagse kunstenaars/architecten omdat ik 

van mening ben dat je de leerlingen moet prikkelen met nieuwe dingen die in het heden relevant 

zijn. Veel geschiedenis rond architectuur komt uiteraard ook aan bod in de lessen kunstgeschiedenis, 

daarom lijkt het mij minder interessant om zaken te gaan recycleren. Ik zie de lessen architecturale 

vorming graag als uithangbord en platform voor de hedendaagse ontwikkelingen binnen de 

architecturale kunsten. 

Tijdens dit jaarplan komen er zowel bekende architecten/kunstenaars als minder bekende 

architecten/kunstenaars aan bod. De rode lijn is hier dat de kunstenaars/architecten die worden 

besproken een  kwalitatief draagvlak kunnen bieden aan het didactisch materiaal en dit in functie van 

het thema/onderwerp van de lessen.   

 

Integratie waarneming en creativiteit en integratie van waarneming 
 

Tijdens veel van de lessen die aan bod komen in dit jaarplan is belangrijk dat de leerlingen leren 

kijken naar werken van kunstenaars/architecten. De waarneming is zeer belangrijk omdat de 

leerlingen meestal  de stijlkenmerken van een bepaald kunstenaar/architect in hun werk proberen te 

integreren. De leerlingen leren via waarneming bepaalde beeldende aspecten te herkennen. Tijdens 

de opzet van de meeste lessen is waarneming van essentieel belang, omdat op deze wijze de 

leerlingen vertrouwd geraken met het thema/onderwerp.  

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

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

mar het is de bedoeling dat de leerlingen creatief de opdracht uitvoeren.  
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waarneming aan het begin van elke les dient als een inspiratiebron voor het creatief proces van de 

leerlingen. In de opdrachten is er altijd genoeg ruimte om te experimenteren met vorm, kleur en 

dergelijke. De waarneming is eerder een leidraad en houvast binnen de lessen architecturale 

vorming.  

 

 

 

Integratie Media 
 

Tijdens dit jaarplan komen er verschillende media aan bod tijdens de lessen. Ik vind het zelf zeer 

interessant om conventionele technieken te combineren met allerlei soorten nieuwe media. Meestal 

zal ik verschillende media gebruiken voor de evaluatie van werken. Deze zaken zijn bijvoorbeeld een 

fotoreportage, stop-motion film, foto-stills etc.  

Ook zal er een volledige lessenreeks worden gewerkt met het computerprogramma sketch up. Deze 

lessenreeks is een initiatie in het digitaal driedimensionaal vormgeven.  

Voor het gebruik van nieuw media wordt er ook gebruik gemaakt van het materiaal dat de leerlingen 

zelf voorhanden hebben. Dit wil zeggen dat een fotoreportage en stopmotion film tot stand kan 

komen door het gebruik van eigen smartphone en of tablet. Dit is een relatief nieuw gegeven maar is 

vooral dankbaar, want op deze wijze is er nooit een tekort aan fototoestellen of camera's. Ook 

positief is dat de leerlingen hun smartphones leren gebruiken voor artistieke doeleinden.  

 

 

Integratie didactisch materiaal 
 

Zoals eerder aangegeven is didactisch materiaal voor mij van enorm groot belang. Naar mijn inzien 

kan kwalitatief didactisch materiaal er voor zorgen dat de leerlingen sneller en beter doelstellingen 

kunnen behalen. Voor elke opdracht is er gekozen voor didactisch materiaal dat tot de verbeelding 

spreekt. 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 leerlingen tijdens de les, maar helpt mij ook te 

inspireren door het gebruik ervan in mijn lesvoorbereidingen.  

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

de leerlingen ook zaken leren vanuit kwalitatieve beelden.  
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Aandacht voor de presentatie van de werken 

 
Wat ik zelf altijd spijtig vond aan de lessen in het kunstsecundair was dat er niet echt tijd werd 

gemaakt voor de evaluatie van de werken. Tijdens mijn observatie heb ik ook gemerkt dat dit nog 

altijd het geval blijkt te zijn. Er wordt flink doorgewerkt tot het einde van de les, dan wordt er 

opgeruimd en gaan de leerlingen naar een andere les. Er is geen tijd meer om de werken rustig te 

evalueren. Wat ik tracht in dit jaarplan is om in elke les een moment van evaluatie te integreren. 

Tijdens deze momenten worden de werken gepresenteerd aan de leerlingen. Het is wel niet zo dat 

deze presentatie altijd op een klassieke manier zal gebeuren. Het is mijn bedoeling om hierin zo veel 

als mogelijk te variëren. Tijdens deze momenten zullen de leerlingen aandachtig en kritisch leren 

kijken naar de geproduceerde werken. Het presenteren en analyseren van de werken is ook niet 

altijd een passief moment waar de leerlingen alleen maar kijken naar de werken, vaak is het een 

moment waar de leerlingen actief een werk proberen te analyseren en beoordelen. Voorbeelden van 

actieve presentaties die aan bod komen zijn een fotoreportage, maken van schets, stop motion film, 

schriftelijke evaluatie, etc.  

 Op het einde van elke trimester zal er ook een moment plaatsvinden waar de leerlingen hun beste 

werk mogen presenteren aan de rest van de school. De leerlingen zullen onder begeleiding van de 

leerkracht trachten het werk op een zo goed mogelijke wijze te presenteren. Hierbij zal rekening 

worden gehouden met de beschikbare ruimte, lichtinval, harmonie etc. Dit kan bijvoorbeeld, mits 

toestemming van de directie, plaatsvinden in een gang van de school.  

 Tijdens het jaar zal er ook werk te zien zijn van de leerlingen in het klaslokaal zelf. de selectie van 

deze werken zal gebeuren door de leerkracht maar altijd in samenspraak met de leerlingen. ook zal 

de leerkracht altijd aangeven waarom een bepaald werk wordt gepresenteerd. Deze permanente 

presentatie in het klaslokaal dient om de leerlingen te inspireren en te motiveren. 
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Jaarplan 

 

 

 

Jaarplanning lessen 

 

 

September 

1. Dodecagon                      

       

 

2. Shadow lines                     

    

 

 

 

 

Oktober 

3. Light forms                                                       

         

 

4. Gotham City                                                           

        

 

 

 

 

November 

5. Ornamental patterns                                                          

       

 

6. Star House                                                                                     
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Jaarplan 

 

December 
 

Examens  

 

 

 

Januari 

7. Cityscape                                                                                                                                           

      

 

8. Red Beacon                                         

        

 

 

 

 

Februari 

9. Digital natives                                                                               

        

 

10. Extracts of local distance                                                 

        

 

    

       

Maart 

11. Archist                                                                                                         

 

12.  Light forms & Shadow lines (combinatieoefening)                                 
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Jaarplan 

 

April 

13. Digital natives (herhaling)                                    

      

 

14. Vertical city                                         

    

 

 

 

Mei 

 

15.  Generic City                                                                                

      

 

 

 

 

Juni 
 

Examens        
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Jaarplan  

Lessen 
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 Dodecagon 
 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema:            

      Dodecagon       

 

 

 

Uitvoeringstechniek: 

Tijdens deze les zullen de leerlingen een geometrisch vorm moeten tekenen/ontwerpen  waarvan 

het perspectief klopt. Deze geometrische  vormen zullen worden getekend met grafietpotlood op 

grijs karton. Nadat alle leerlingen een geometrische vorm hebben getekend zullen deze vormen 

worden uitgesneden met cuttermessen. Wanneer alle vormen zijn uitgesneden zullen de leerlingen 

deze geometrische vormen inschilderen met aquarelverf. Deze opdracht zal worden uitgevoerd in de 

stijl van de kunstenaar Ronald Davis.  

 

 

Beginsituatie 
 

Het gekende:  

 

De leerlingen kunnen een geometrische volume tekenen met behulp van tweepuntperspectief.  

De leerlingen kunnen zelfstandig werken aan een opdracht. 

De leerlingen kunnen een vorm uitsnijden uit karton met cuttermessen op een veilige manier.   

De leerlingen kunnen werken met grafietpotlood. 

 

 

Het nieuwe: 

 

De leerlingen leren werken met aquarelverf op karton.  

De leerlingen leren het werk van de kunstenaar Ronald Davis kennen.  

De leerlingen leren een nieuwe geometrische vorm te bedenken.  

De leerlingen leren het beeldend begrip geometrisch abstract.  

De leerlingen leren zowel egaal als transparant schilderen met aquarelverf.  

 

 

 



 

     
 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen: 

De leerlingen leren met behulp van het tweepuntperspectief een geometrische vorm te 

ontwerpen met grafietpotlood op karton.  

De leerlingen leren in de stijl van Ronald Davis de ontworpen geometrische vorm kleur te geven 

met aquarelverf.  

De leerlingen leren door transparant en dekkend te werken met aquarelverf optische illusies te 

creëren.  

 

Concrete doelstellingen : 

 

Technische lesdoelen: 

De leerlingen leren door geometrische volumes te combineren om een nieuwe volume te 

creëren.  

De leerlingen leren met aquarelverf te werken op karton door de verschillende zijden van het 

geometrisch figuur te voorzien van kleur. 

De leerlingen leren optische illusies te creëren door zowel dekkend als transparant met 

aquarelverf te werken, dit kan men bekomen door het gebruik van water. De leerlingen leren dat 

ze heel gelaagd moeten werken met aquarelverf op karton vooraleer ze een dekkend resultaat 

kunnen bekomen.  

 

Concreet beeldende lesdoelen: 

De leerlingen leren te werken/ontwerpen in de stijl van de kunstenaar Ronald Davis. De 

stijlkenmerken van werken van deze kunstenaar zijn de volgende:  

- Geometrische vormen.  

- Kleurrijk 

- Combinatie transparant en dekkend.  

- Optische illusies 

- Drager aangepast aan de vorm (uitgesneden)  

- Perspectief 

 

De leerlingen leren schaduwwerking met kleur weergeven. De leerlingen leren met verschillende 

kleurschakeringen en kleuren diepte te creëren.  

De leerlingen leren een voorplan en een achterplan weergeven door contrasttoonwaarden. 

De leerlingen leren het beeldend begrip geometrisch abstract. Geometrische abstractie is 

abstracte kunst met geometrische vormen. Een geometrische vorm is een meetkundige vorm, 

zoals een rechthoek, vierkant of driehoek. Een gesloten vorm is een dichte vorm zonder gaten of 

openingen. Het is het tegenovergestelde van een open vorm, een lijn. 

De leerlingen leren het beeldend begrip abstract illusionisme. Abstract illusionisme zijn illusies 

die worden gecreëerd met abstracte vormen of binnen de abstracte kunst.  

 



 

     
 

 

Ruimere doelen: 

De leerlingen leren over de kunstenaar Ronald Davis die  geometrisch abstracte werken maakt.  

De leerlingen leren dat een drager niet altijd rechthoekig moet zijn.  

De leerlingen leren communiceren over elkaars werk.  

  

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen: 

Wiskunde: De leerlingen leren over aspecten die ook aan bod komen in de wiskundelessen. 

Kunstgeschiedenis: De leerlingen leren over de kunstgeschiedenis door kennis te maken met de 

kunstenaar Ronald Davis die invloed heeft gehad op de kunstgeschiedenis. 

 
 

Materiaal 
 

° Grijs karton A4 formaat. 

° Aquarelverf. 

° Penselen. 

° Grafietpotloden. 

° Cuttermessen. 

° Snijmatten.  

 

 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen: 

Onderwijsleergesprek 

Demonstratiemoment 

Begeleide zelfstandige leren 

 

 

Didactisch Materiaal: 

Voorbeelden van de kunstenaar Ronald Davis.  

Voorbeelden van verschillende geometrische vormen.  

 

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

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

De leerlinge leren voorzichtig vormen uit te snijden uit het recyclagekarton door van zich weg te 

snijden.  

De leerlingen leren werken met recyclagemateriaal. 



 

     
 

Evaluatie 
 

 

De evaluatie tijdens deze les zal de leerlingen leren  aandachtig en intensief naar een kijken naar een 

werk.  

Alle werken worden verzameld en zullen worden tentoon gesteld op een centraal punt van de klas 

(banken).  

Tijdens deze evaluatie is het de bedoeling dat de leerlingen schriftelijk proberen te beschrijven wat 

ze interessant vinden aan een werk. Elke leerling neemt een blad en pen en zoekt naar een werk dat  

hem/haar het meeste aanspreekt. Dit werk neemt hij mij naar zijn of haar bank. Het is nu de 

bedoeling dat de leerling nu aandachtig en gedurende lange periode naar dit werk kijkt en noteert 

wat hij/zij de meest aantrekkelijke punten vindt.  Op deze manier geeft de leerkracht de iets minder 

mondelinge leerlingen de kans om een gefundeerde mening te formuleren over een werk.  Na afloop 

zullen de geschreven bevindingen worden afgegeven aan de maker van het werk, zodat deze de 

punten van zijn medeleerling kan ontdekken/lezen.  

 

Enkele vragen die de leerkracht 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?  

Wat is geometrisch abstract?  

Wat is geometrisch illusionisme?  

Hoe je in je werk een soort van illusionisme gecreëerd?  

Hoe werk je zeer transparant met aquarelverf?  

Hoe heb je het tweepuntperspectief toegepast?  

Wat vinden jullie van de eindresultaten? Waarom? 

 

 

Bronvermelding 

 
http://www.irondavis.com/index.html 

http://www.ronalddavisart.com/ 

 

 

Timing 

 
Eén les van drie lesuren.  

 

 

 

 

 

http://www.irondavis.com/index.html
http://www.ronalddavisart.com/


 

     
 

Beeld 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

     
 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

     
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

     
 

 
 

 
 

 



 
 

Shadow Lines 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema:  

 

      Shadow Lines        

                                                          

 

 

Uitvoeringstechniek: 

De leerlingen zullen tijdens deze les experimenteren met licht en schaduw. Eerst maken de leerlingen 

met behulp van balsahout een eenvoudige verticale constructie. Daarna is het de bedoeling dat de 

leerlingen met papier en touw lijnen en vlakken gaan aanbrengen op de constructie. Belangrijk 

hierbij is dat de leerlingen ontwerpen in functie van de slagschaduw. De leerlingen hebben elk een 

eigen lichtbron waarmee zij gedurende de les mee kunnen werken en experimenteren. Deze 

lichtbronnen worden gedurende de les ook constant onderling uitgewisseld. De uiteindelijke 

sculptuur is niet het eindresultaat. De leerlingen moeten gedurende de les foto's nemen van de 

gecreëerde schaduwpartijen. Deze foto's worden op het einde van de les geëvalueerd. 

 

Beginsituatie 
 

Het gekende:  

 

De leerlingen kunnen werken met een fototoestel. 

De leerlingen kunnen werken met balsahout.  

De leerlingen kunnen zelfstandig werken aan een opdracht. 

 

Het nieuwe: 

 

De leerlingen leren te experimenteren met licht en schaduw.  

De leerlingen leren te patronen te creëren met touw en papier.  

De leerlingen leren dat een schaduw kan gebruikt worden om vorm te creëren. 

 

 

 

 



 
 

 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen: 

De leerlingen leren over schaduw en licht. 

 

 

Concrete doelstellingen : 

 

Technische lesdoelen: 

De leerlingen leren een eenvoudige verticale constructie te maken met balsahout op karton, ze 

gebruiken hiervoor secondelijm. De leerlingen zorgen ervoor dat ze tussen balsahout touw en papier 

kunnen spannen. Ze leren werken met combinaties van verschillende materialen zoals touw en 

papier.  

De leerlingen leren voor één constructie/sculptuur verschillende schaduwpartijen te creëren door 

het verplaatsen van een lichtbron of het gebruik van een andere lichtbron. Dit doen ze door te 

experimenteren met verschillende lichtbronnen (lamp, zaklamp, zonlicht, gsm, etc.) die ze onderling 

met elkaar kunnen uitwisselen.  

De leerlingen leren met behulp van fotocamera’s de schaduwpartijen goed in beeld te brengen. 

Hierbij is het belangrijk dat de leerlingen het beeld goed gaan kadreren zodat er op de foto een 

interessante compositie ontstaat.  

 

Concreet beeldende lesdoelen: 

De leerlingen leren met behulp van touw, papier en een lichtbron interessante 

schaduwpartijen/vormen te maken.  

De leerlingen leren dat de plaatsing van een lichtbron verantwoordelijk is voor de vorm van de 

slagschaduw.  

De leerlingen leren dat de lichtbron de schaduw bepaalt.  

De leerlingen leren dat slagschaduw een grote impact kan hebben op een ruimte. De leerlingen leren 

slagschaduw toe te passen op een ruimte/vlak op een ingrijpende wijze.  

De leerlingen leren door te experimenten met verschillende lichtbronnen interessante beelden te 

creëren door de slagschaduw te fotograferen. 

 

Ruimere doelen:  

De leerlingen leren te experimenteren en te onderzoeken. 

De leerlingen leren onderling met elkaar afspraken te maken over het gebruik van elkaars lichtbron.  

De leerlingen leren zich te verdiepen in een belangrijk aspect van de architectuur. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen: 

Nieuwe media: De leerlingen leren een interessant beeld te bekomen met de hulp van een digitaal 

fototoestel. 

 

Materiaal 
 

° Recyclagekarton 

° Balsahout 

° Papier 

° Touw ( verschillende diktes) 

° Secondelijm 

° Lijmstiften 

° Digitale fotocamera.  

° Verschillende soorten lichtbronnen 

 

 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen: 

Onderwijsleergesprek 

Begeleide zelfstandige leren 

Demonstratiemoment 

 

 

Didactisch materiaal: 

Verschillende afbeeldingen van diverse schaduwpartijen. 

Voorbeeld gemaakt door de leerkracht.  

 

 
 

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

 
De leerlingen leren de secondelijm goed af te sluiten zodat deze niet gaat opdrogen. 

De leerlingen leren te werken met recyclagemateriaal om de schaduw partijen te creëren.  

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

 

 

 

 



 
 

Evaluatie 

 
Tijdens deze les is de evaluatie geïntegreerd in de opdracht. De leerlingen moeten constant hun 

werken evalueren en bekijken door digitale foto’s te maken van de slagschaduw die hun 

werken/sculpturen genereren.  

 

Alle digitale foto's van de leerlingen worden door de leerkracht verzameld door deze via een USB-

kabel op een laptop te zetten. Als alle werken/foto's zijn verzameld door de leerkracht zullen zij via 

een beamer worden geprojecteerd. Tijdens de projectie van de werken/foto's van de leerlingen 

zullen deze ook klassikaal worden besproken.  

 

Enkele vragen die de leerkracht kan stellen tijdens dit evaluatie moment: 

 

Wat hebben we gedaan in deze les, en hoe hebben we dit gedaan?  

Welk architecturaal aspect hebben we vandaag behandeld?  

Welke impact kan schaduw hebben op een ruimte/oppervlak?  

Hoe heeft licht impact op slagschaduw?  

Welk soort licht produceert welk soort schaduw? 

Houden architecten veel rekening met slagschaduw? Kan je hier voorbeelden van vinden? 

Wat vinden jullie van de resultaten? Waarom?  

 

Bronvermelding 

 
http://www.focusarchi.be/nl/er-bestaat-geen-licht-zonder-schaduw/ 

http://www.archdaily.com/362554/light-matters-louis-kahn-and-the-power-of-shadow/ 

http://www.terracon-news.com/en/interplay-light-shadow-architecture/ 

 

Alessandro Vassela , Louis I. Kahn -Silence and Light/The Lecture at Eth Zurich, Park Books,  2013, 

160p. 

 

 

 

Timing 

 
Eén les van drie lesuren.  

 

 

 

 

 

http://www.focusarchi.be/nl/er-bestaat-geen-licht-zonder-schaduw/
http://www.archdaily.com/362554/light-matters-louis-kahn-and-the-power-of-shadow/
http://www.terracon-news.com/en/interplay-light-shadow-architecture/


 
 

Beeld 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

http://herederosdelcaos.tripod.com/herederosdelcaos01/id40.html


 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

Light forms 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema:  

 

          Lichtvormen        

                                                          

 

 

Uitvoeringstechniek: 

Licht is het belangrijkste aspect van deze les. De inspiratie voor deze les is de kunstenaar James 

Nizam. Deze les is een verderzetting van de les "shadow lines" en sluit hier ook nauwgezet op aan.  

De leerlingen moeten eerst met recyclagekarton en papiertape enkele eenvoudige rechthoekig 

volumes maken met één zijde open. Wanneer de leerlingen de rechthoekig volumes hebben gemaakt 

gaan zij hier telkens enkele vormen uit wegsnijden. Met verschillende lichtbronnen is het nu de 

bedoeling dat de leerlingen bepaalde vormen gaan creëren met licht binnenin de volumes. De 

werken die de leerlingen zullen maken zijn geïnspireerd op de werken van de kunstenaar.  

Tijdens de les is het de bedoeling dat de leerlingen volop experimenten en dat ze een interessante 

lichtvorm gaan bekomen aan de hand van een uitgebreid onderzoek. Wanneer de leerlingen een 

kwalitatieve lichtvorm hebben gecreëerd moeten zij hiervan een korte animatiefilm maken.   

 

Beginsituatie 
 

Het gekende:  

 

De leerlingen kunnen werken met recyclagekarton en papiertape.  

De leerlingen kunnen werken met een snijmes.  

De leerlingen kunnen zelfstandig werken aan een opdracht. 

 

Het nieuwe: 

 

De leerlingen leren te experimenteren met licht en lichtvormen.  

De leerlingen leren een stop-motion animatiefilm te maken.  

De leerlingen leren dat licht kan gebruikt worden om een vorm te creëren. 

 

 

 

 



 
 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen: 

De leerlingen leren de impact van licht en lichtvormen in een ruimte.   

 

 

Concrete doelstellingen : 

 

Technische lesdoelen: 

De leerlingen leren uit een eenvoudig volume vormen uit te snijden waar licht door kan. Naargelang 

de plaatsing van een lichtbron zal de vorm binnen het volume veranderen. De leerlingen leren stap 

voor stap te experimenteren met deze lichtvormen en verifiëren constant de gecreëerde lichtvorm 

wanneer zij een lichtbron of uitgesneden vorm hebben aangepast. Tot slot is het de bedoeling dat de 

leerlingen leren om de constante verandering van de lichtvormen binnen het volume proberen vast 

te leggen door een stop-motion animatiefilm. 

De leerlingen leren tijdens het creatieproces om telkens de uitgespaarde vormen te bekijken met een 

lichtbron, zodat zij hier op verder kunnen werken. Er is een duidelijke wisselwerking tussen 

uitvoering en evaluatie.  

De leerlingen leren een korte stop-motion film te maken met behulp van een tablet en het 

softwareprogramma lapse-it pro. De leerlingen leren met dit programma over frames per seconde en 

hoe dit invloed kan hebben op de snelheid en vlotheid van de animatiefilm. De leerlingen nemen 

beeld per beeld de veranderende lichtvorm op.  

 

Concreet beeldende lesdoelen: 

De leerlingen nemen lichtsculpturen van de kunstenaar James Nizam waar die zijn gecreëerd door 

het specifiek plaatsen van lichtbundels.  

De leerlingen leren dat uitsparingen aan de zijdes van een volume kunnen leiden tot lichtvormen aan 

de binnenkant van het volume. De leerlingen leren te spelen met combinaties van verschillende 

vormen.  

De leerlingen leren dat de plaatsing van een lichtbron verantwoordelijk is voor de vorm van de 

lichtvorm binnenin het volume.  

De leerlingen leren dat de lichtbron de vorm bepaalt.  

De leerlingen experimenteren met verschillende soorten lichtbronnen, dit kan zowel worden 

bekomen door te variëren in kleur (kleurenfilters) of door de intensiteit van de lichtbron.  

De leerlingen leren de stop-motiontechniek.  

De leerlingen leren te animeren met licht door de plaatsing en kleur van het licht. Ze leren dat je veel 

afzonderlijke beelden (frames) nodig hebt om een vlotte beweging te bekomen. De leerlingen leren 

de film geleidelijk op te bouwen door tegelijkertijd te werken met verschillende lichtbronnen en 

posities. 

 

 

 

 



 
 

Ruimere doelen:  

 

De leerlingen leren te experimenteren en te onderzoeken  

De leerlingen leren onderling met elkaar afspraken te maken over het gebruik van elkaars lichtbron.  

De leerlingen leren zich te verdiepen in een belangrijk aspect van de architectuur.  

De leerlingen leren ruimtelijk te denken. 

 

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen: 

Kunstgeschiedenis: De leerlingen leren het werk kennen van de kunstenaar James Nizam die werkt 

rond lichtvormen in een ruimte. 

Nieuwe media: De leerlingen leren aan de hand van het softwareprogramma Lapse-it Pro een 

 stop-motion animatiefilm te maken. 

 

Materiaal 
 

° Recyclagekarton 

° Papiertape 

° Snijmes 

° Schaar 

° Verschillende soorten lichtbronnen 

° Kleurfilters 

 

 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen: 

Denken-delen-uitwisselen: Deze werkvorm zal gebruikt worden tijdens de inleiding van deze les. De 

leerkracht stelt enkele gerichte vragen over licht. Per twee overleggen de leerlingen over de vraag 

die is gesteld. De leerkracht wijst willekeurig leerlingen aan om antwoord te geven. Vragen die de 

leerkracht kan stellen zijn de volgende: Door welk fenomeen kunnen wij waarnemen? Wat is er 

essentieel om iets waar te nemen?  

 

Onderwijsleergesprek 

Demonstratiemoment 

Begeleide zelfstandige leren 

 

 

Didactisch materiaal: 

Afbeeldingen van werken van de kunstenaar James Nizam die verschillende soorten lichtvormen 

creëert. 

Voorbeeld van de opdracht gemaakt door de leerkracht.  

 



 
 

 

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

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

De leerlinge leren voorzichtig vormen uit te snijden uit het recyclagekarton door van zich weg te 

snijden.  

Sommige van de lichtbronnen die worden gebruikt zijn opwindbaar waardoor er geen energie 

verloren gaat. Dit is een ecologische verantwoorde keuze.  

De leerlingen leren werken met recyclagemateriaal. 

 

Evaluatie 

 
De leerlingen zullen aan de hand van een stop-motion film de procesgerichte resultaten van de les 

evalueren.  

 

Alle stop-motion films die zijn gemaakt op de tablets van de leerlingen worden door de leerkracht 

verzameld door deze via een USB-kabel op een laptop te zetten. Als alle films zijn verzameld door de 

leerkracht zullen zij via een beamer worden geprojecteerd. Tijdens de projectie van de films zullen 

deze ook klassikaal worden besproken.  

 

Enkele vragen die de leerkracht 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 licht?  

Hoe heb je de verschillende soorten lichtbronnen en kleurfilters gebruikt?  

Welke softwareprogramma is er gebruikt voor het maken van de stop motion film?  

Hoe komt een stop-motion film tot stand?  

Hoe kan je binnen het programma je film verlengen of verkorten met hetzelfde aantal frames?  

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 

 

 

 

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 

 
Eén les van drie lesuren.  

 

 

 

Beeld 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

Gotham City  
 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema:  

 

       Film/game architectuur          

           

                                                          

 

Uitvoeringstechniek: 

De leefwereld van de leerlingen staat in deze les centraal. Voor deze les moeten de leerlingen zelf 

voor een groot deel van het didactisch materiaal zorgen. Het is de bedoeling dat de leerlingen 

afbeeldingen zoeken van films, games, tv-series, etc.  Op deze afbeeldingen moet telkens wel iets te 

zien zijn van een architecturale constructie, met andere woorden het moet architecturaal relevant 

zijn. Tijdens deze les gaan de leerlingen de architectuur binnen films en games vertalen naar een 

linosnede. Als inspiratie voor deze architecturale linosnede kijken we naar de werken van de 

kunstenaar  Paul Catherall. Door deze les komen de leerlingen tot het besef dat architectuur overal 

aanwezig is, ook in hun eigen leefwereld.  

 

Beginsituatie 
 

Het gekende:  

 

De leerlingen kunnen eigen kwalitatief didactisch materiaal zoeken.    

De leerlingen kunnen zich verplaatsen in hun eigen leefwereld.  

De leerlingen kunnen zelfstandig werken aan een opdracht.  

 

Het nieuwe: 

 

De leerlingen leren een tweekleurige linosnede maken.   

De leerlingen leren een tweekleurige linosnede te drukken.  

De leerlingen leren didactische voorbeelden te stileren en te vereenvoudigen.   

 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen: 

De leerlingen leren aan de hand van eigen didactisch materiaal een vorm te stileren en deze over te 

zetten naar een tweekleurige  linosnede. 

http://2.bp.blogspot.com/-l4umF53egdU/Tc7xHfxXCzI/AAAAAAAAAr8/5XnSa6HVcjQ/s1600/canary+olive.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-l4umF53egdU/Tc7xHfxXCzI/AAAAAAAAAr8/5XnSa6HVcjQ/s1600/canary+olive.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-l4umF53egdU/Tc7xHfxXCzI/AAAAAAAAAr8/5XnSa6HVcjQ/s1600/canary+olive.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-l4umF53egdU/Tc7xHfxXCzI/AAAAAAAAAr8/5XnSa6HVcjQ/s1600/canary+olive.jpg


 
 

Concrete doelstellingen : 

 

Technische lesdoelen: 

De leerlingen leren hoe je een vorm moet stileren door alle details weg te laten. Ze leren dat je 

vormen kunt vereenvoudigen door te werken met grote vlakken. De leerlingen leren een afbeelding 

over te nemen op lino en te stileren door te werken met dikke alcoholstiften die niet veel details 

toelaten. Door de aard van het materiaal waarmee er gewerkt word, namelijk dikke alcoholstiften 

worden de leerlingen gedwongen om vormen te vereenvoudigen/stileren.  

De leerlingen leren hoe je een linosnede moet maken. Ze leren dat je met je linomes altijd van je weg 

moet snijden. De leerlingen leren dat alles wat wordt wegesneden niet wordt gedrukt. Ze leren dat 

een linosnede in spiegelbeeld zal worden gedrukt. Ze houden rekening met dit gegeven en spiegelen 

eventueel  het ontwerp al.  

De leerlingen leren dat je twee linosnede van dezelfde grootte nodig hebt voor het maken van een 

tweekleurige linosnede. Ze leren om beide linosnede goed op elkaar af te stemmen.  

De leerlingen leren hoe we een linosnede moeten ininkten. Ze leren dat dit gebeurt met een inktrol 

en dat de inkt eerst moet worden uitgesmeerd op een gladde ondergrond ( bijvoorbeeld glas).   

De leerlingen leren hoe je een linosnede moete drukken. De leerlinge leren dat je eerst op een 

transparant moet aanduiden waar de linosnedes komen en waar het papier. De leerlingen leren 

gecontroleerd het papier op de linosnede te plaatsen. Ze leren dat er tussen het papier en de 

drukpers altijd vilt moet liggen.  

  

 

Concreet beeldende lesdoelen: 

De leerlingen leren een ontwerp om te zetten in een linosnede.  

De leerlingen leren inventief en creatief te zijn in verband met de opdracht.    

De leerlingen leren hun eigen leefwereld te vertalen in een linosnede.  

De leerlingen leren een interessante compositie te maken door het plaatsen van een vorm.  

De leerlingen leren te werken met enkel twee kleuren.  

 

 

Ruimere doelen: 

De leerlingen leren te communiceren en vertellen over hun interesses en eigen leefwereld.  

De leerlingen leren een nieuwe artistieke techniek te gebruiken.  

 

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen: 

Kunstgeschiedenis: De leerlingen leren aan de hand van eigen didactisch materiaal iets meer over de 

geschiedenis van films en videogames.  

Nieuwe media: de leerlingen leren beelden van het nieuwe media platform videogames te integreren 

in een artistiek werk.  

Grafiek: De leerlingen een grafische techniek namelijk de hoogdruk techniek. 

 

 



 
 

Materiaal 
 

° Alcoholstiften 

° A4 schetspapier 

° Linoleum A4 formaat x 2  

° Linomessen  

° Drukinkt 

° Drukrollen 

° Vodden 

° Drukpers 

° Hahnemühle drukpapier A3 formaat. 

 

 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen: 

Peer tutoring: Tijdens de inleiding van de opdracht geeft een leerling les over zijn meegebrachte 

didactisch materiaal les aan een medeleerling. De leerlingen zijn in een goed positie om de 

medeleerling te onderwijzen omdat zij zelf dit materiaal hebben gekozen en hier ook oprecht 

interesse voor hebben. Dit moment is eigenlijk een manier om de dagdagelijkse conversaties van de 

leerlingen over films en videogames, architecturaal en artistiek relevant te laten zijn.  

Onderwijsleergesprek 

Demonstratiemoment 

Begeleide zelfstandig leren 

 

 

Didactisch materiaal: 

Afbeeldingen van architecturale elementen binnen films en videogames. (Materiaal van de 

leerlingen) 

Afbeeldingen van de werken van de kunstenaar Paul Catherall die architecturale constructies om zet 

naar een hoogdrukken/linosnede. 

 
 

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

 
De leerlingen leren van zich weg te snijden met de linomessen. 

De leerlingen hebben kleren aan die vuil mogen worden tijdens het drukken. 

De leerlingen leren tijdens het drukken met non-toxicologisch materiaal te werken.  

De leerlinge gebruiken oude vodden om hun lino's af te vegen/proper te maken. 

De leerlingen leren werken met inkten op waterbasis. 

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

 



 
 

Evaluatie 

 
Voor de evaluatie van deze les, zullen de leerlingen één per één hun werk moeten voorstellen en 

toelichten aan de klasgroep. Ze moeten uitleggen wat ze hebben gebruikt als inspiratie etc.  

 

Enkele vragen die de leerkracht kan stellen om de leerlingen te helpen zijn de volgende:  

 

Welke kunstenaar is er aan bod gekomen tijdens de inleiding van de les? Welke kenmerken van deze 

kunstenaar kan je terugvinden in dit werk?  

Wat heb je gebruikt als inspiratie?  

Hoe heb je het beeld van je inspiratie weten om te zetten in een linosnede?  

Welke techniek heb je gebruikt wanneer je een gedetailleerde afbeelding omzet naar een 

eenvoudigere tekening die bestaat uit vlakken?  

Hoe heb je kleurvlakken vertaald naar een linosnede?  

Hoe moet je twee verschillende drukken met een linosnede? Hoe moet je vormen uitsnijden uit 

linoleum? 

Waar moet je op letten bij het drukken?  

Wat vinden van jullie resultaten? Waarom?  

  

 

Bronvermelding 

 
http://www.paulcatherall.com/ 

http://architizer.com/blog/how-video-games-use-architecture/ 

http://archvirtual.com/2013/02/09/the-importance-of-architecture-in-video-games-and-virtual-

worlds/#.VIq7iY10zIU 

https://dmsp.digital.eca.ed.ac.uk/blog/goingindie2012/files/2012/04/Yun_Shen_S1105388_Video_G

ame_Design_and_Architecture.pdf 

 

 

Timing 

 
Eén les van drie lesuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paulcatherall.com/
http://architizer.com/blog/how-video-games-use-architecture/
http://archvirtual.com/2013/02/09/the-importance-of-architecture-in-video-games-and-virtual-worlds/#.VIq7iY10zIU
http://archvirtual.com/2013/02/09/the-importance-of-architecture-in-video-games-and-virtual-worlds/#.VIq7iY10zIU
https://dmsp.digital.eca.ed.ac.uk/blog/goingindie2012/files/2012/04/Yun_Shen_S1105388_Video_Game_Design_and_Architecture.pdf
https://dmsp.digital.eca.ed.ac.uk/blog/goingindie2012/files/2012/04/Yun_Shen_S1105388_Video_Game_Design_and_Architecture.pdf


 
 

Beeld 

 

 
 

 
 

http://belowtheriver.co.uk/wp-content/uploads/2013/04/Paul-Catherall-Battersea-Power-Station.gif


 
 

 
 

 
 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_AgB5mrGfQOk/SfE1aN7D_PI/AAAAAAAAASc/BoYn7iD1GR8/s1600-h/Picture+3.png
http://1.bp.blogspot.com/_AgB5mrGfQOk/SfE1L0T-rGI/AAAAAAAAASE/XlNeaReNXtE/s1600-h/Picture+7.png


 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-6-vKwwgp-Xs/T0kC8c6t8qI/AAAAAAAABYk/Rhn3Tva5Uxc/s1600/24459184_9afef9f23e.jpg


 
 

Ornamental patterns 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema:  

 

          Ornamenten architectuur          

                                                          

 

 

Uitvoeringstechniek 

 

In deze les leren de leerlingen over ornamentenpatronen die worden gebruikt voor architecturale 

doeleinden. De inspiratie voor deze opdracht is de architect Kengo Kuma.  Het is de bedoeling dat de 

leerlingen zelf een ornamentenpatroon gaan ontwerpen met grafietpotlood. Wanneer de leerlingen 

een goed ontwerp hebben gemaakt zullen zij dit ontwerp omzetten in een sjabloon. Het sjabloon zal 

worden gemaakt uit karton. Na het ontwerpen van het ornamentenpatroon zullen de leerlingen een 

simpel volume moeten maken uit maquettekarton. Op dit volume zal uiteindelijk met verfspuitbus 

het ornament patroon worden aangebracht. 

 

Beginsituatie 
 

Het gekende:  

 

 De leerlingen kunnen werken met grafietpotlood. 

 De leerlingen kunnen werken met een snijmes. 

 De leerlingen kunnen zelfstandig werken aan een opdracht. 

 

Het nieuwe: 

 

 De leerlingen leren een ornamentenpatroon te ontwerpen. 

 De leerlingen leren uit een maquettekarton een simpel volume te maken.  

 De leerlingen leren op een verantwoorde en ecologische manier te werken met een verfspuitbus. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen: 

De leerlingen leren een ornamentensjabloon te ontwerpen dat toepasbaar is in de architectuur. 

 

Concrete doelstellingen : 

 

Technische lesdoelen: 

De leerlingen leren een ornamentenpatroon te ontwerpen met grafietpotlood door één figuur te 

herhalen.  De leerlingen houden er rekening mee dat deze figuur eenvoudig blijft zodat deze ook 

effectief kan herhaald worden.  

 De leerlingen leren een simpel volume te maken door verschillende stukken maquettekarton met 

elkaar te verbinden met secondelijm.  

 De leerlingen leren met behulp van een verfspuitbus en een sjabloon een ornamentenpatroon aan 

te brengen op een volume. De leerlingen leren dat je met een verfspuitbus altijd in een open en goed 

verluchte ruimte moet werken (liefst buiten). De leerlingen leren op de gewenste afstand van 

ongeveer dertig centimeter te spuiten, zodat de verf gelijkmatig wordt verdeeld over het oppervlak. 

 

Concreet beeldende lesdoelen: 

De leerlingen leren over ornamentenpatronen die zijn geïntegreerd in architecturale vormen door 

werken te bekijken van de architect Kengo Kuma. 

 De leerlingen leren dat je door herhaling van vormen, ritme kunt creëren.  

 De leerlingen leren een volume te maken op schaal van het sjabloon, zodat er herhaling kan 

ontstaan op het volume.  

 De leerlingen leren het ornamentenpatroon te behandelen als één vlak.  

 De leerlingen leren vormen en figuren te stileren zodat zij kunnen worden gebruikt in een 

ornamentenpatroon.  

 De leerlingen leren een kleur te selecteren die in harmonie is met het ontwerp. 

 

 Ruimere doelen:  

 De leerlingen komen in contact met het werk van een hedendaagse architect.  

 De leerlingen durven elementen van hun eigen leefwereld te verwerken in het ornamentenpatroon. 

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen: 

Kunstgeschiedenis: De leerlingen leren over architecturale ornamenten door kennis te maken met de 

werken van de kunstenaar/architect Kengo Kuma. 

 

 

 



 
 

Materiaal 
 

° schetspapier 

° Grafietpotlood 

° Gom  

° Slijper 

° Recyclagekarton 

° Maquettekarton 

° Snijmes 

° Secondelijm 

° Verfspuitbussen 

° Mondmaskers 

° Plastic handschoenen 

 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen: 

- Onderwijsleergesprek 

- Demonstratie  

- Begeleid zelfstandig leren 

 

 

Didactisch materiaal: 

Afbeeldingen van klassieke ornamentenpatronen  

Afbeeldingen van moderne ornamentenpatronen 

Reproducties van de architecturale werken /gebouwen van de architect Kengo Kuma waar duidelijk 

ornamentenpatronen zijn in te herkennen. 

 
 

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

 
De leerlingen mogen niet werken met  de spuitbussen in een gesloten ruimte. Er zal, wanneer 

mogelijk, met de spuitbussen buiten gewerkt worden.  

Voor er zal worden gespoten met de verfspuitbussen zal er eerst een ruimte worden afgebakend met 

karton of een ander recyclagemateriaal. 

De leerlingen zorgen dat ze een stofmasker en plastic beschermhandschoenen dragen wanneer zij 

werken met de verfspuitbussen. 

 

 

 

 



 
 

Evaluatie 

 
Alle werken van de leerlingen worden verzameld op een centraal punt in het klaslokaal.  

Het is nu eerst de bedoeling dat de leerlingen alle werken aandachtig bekijken. Wanneer de 

leerlingen hier ongeveer drie minuten de tijd voor hebben gehad moeten zij voor drie werken 

opschrijven welk gevoel bij hen primeert. De leerkracht geeft aan dat dit heel uiteenlopende kan zijn 

zoals bijvoorbeeld koud, nostalgisch, agressie, etc. 

Wanneer iedereen enkele zaken heeft opgeschreven worden de uitkomsten van deze 

observatieoefening klassikaal besproken. Idealiter komen we klassikaal tot de conclusie dat 

ornamentpatronen een grote invloed kan hebben op de sfeer die een gebouw uitstraalt, ook al heeft 

deze altijd dezelfde basisvorm (rechthoekig).  

 

Enkele vragen die de leerkracht kan stellen tijdens het evaluatiemoment: 

 

Van welke architect hebben we werken gezien aan het begin van de les?  

Wat was er speciaal aan zijn manier van werken ?  

Hoe hebben jullie een basisvorm een eigen karakter gegeven?  

Wat is een ornamentenpatroon?  

Wat is een goed en attractief ornamentenpatroon?  

Hoe wordt sfeer bepaalt?  

Hoe hebben jullie je ornamentenpatroon uitgewerkt zodat je deze snel en makkelijk kan overzetten 

op verschillende dragers?  

Waar kan je deze techniek nog toepassen?  

Wat vinden jullie van de resultaten? Waarom? 

 

Bronvermelding 

 
http://kkaa.co.jp/ 

http://www.dezeen.com/tag/kengo-kuma/ 

http://www.archdaily.com/tag/kengo-kuma/ 

http://architecturefordogs.com/architectures/kengo-kuma/ 

http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?id=7404 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/432912/ornament 

http://www.telegraph.co.uk/luxury/property-and-architecture/7279/the-return-of-

ornamentation.html 

 

Kengo Kuma , Inspiration and Process in Architecture, Moleskine S.R.L. , 2014, 144 p.  

 

Timing 

 
Twee  lessen van drie lesuren. 

http://kkaa.co.jp/
http://www.dezeen.com/tag/kengo-kuma/
http://www.archdaily.com/tag/kengo-kuma/
http://architecturefordogs.com/architectures/kengo-kuma/
http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?id=7404
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/432912/ornament
http://www.telegraph.co.uk/luxury/property-and-architecture/7279/the-return-of-ornamentation.html
http://www.telegraph.co.uk/luxury/property-and-architecture/7279/the-return-of-ornamentation.html


 
 

 

Beeld 

 

 
 

 
 

http://www.dailytonic.com/cccloud-by-kengo-kuma-for-casalgrande-padana-it/kengo_kuma_casalgrande-ceramic-cloud_1/


 
 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.archdaily.com/?attachment_id=251371


 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

Star House 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema:  

 

                       Star House                  

                                                          

 

 

Uitvoeringstechniek: 

De Kunstenaar Lebbeus Woods staat centraal in deze les. Tijdens deze les is het de bedoeling dat de 

leerlingen het belang leren van een artistieke ontwerptekening. Het artistieke aspect van 

architectuur is tijdens deze les het hoofddoel. De leerlingen zullen op bruin recyclage papier een 

“fantastische” architecturale vorm moeten ontwerpen met kleurpotloden en fijne zwarte stiften. 

Belangrijk hierbij is dat zij dit zo fantasierijk mogelijk doen. De vorm die zij gaan ontwerpen moet niet 

uitvoerbaar zijn. Het uiteindelijke ontwerp moet wel over voldoende artistieke kwaliteiten 

beschikken en moet uitgediept zijn.  Tijdens deze les is het vooral ook belangrijk dat de leerlingen 

leren losser en vrijer te werken aan een opdracht. De leerlingen kunnen tijdens deze les ook 

voldoende hun eigen leefwereld in de opdracht integreren, zo is het voor de leerlingen bijvoorbeeld 

mogelijk om een ruimteschip te ontwerpen (architecturale vorm). 

 

 

 

Beginsituatie 
 

Het gekende:  

 

De leerlingen hebben al gewerkt met viltstiften en kleurpotloden.   

De leerlingen kunnen zelfstandig werken aan een opdracht.  

 

Het nieuwe: 

 

De leerlingen leren te werken in de stijl van een de kunstenaar Lebbeus Woods 

De leerlingen leren hun fantasie te integreren in een specifieke architecturale opdracht. 

De leerlingen leren rechtstreeks te tekenen met viltstift op een drager zonder voorontwerp.  

 

 

http://archinect.com/news/article/61043909/why-the-unbuilt-visions-of-architect-lebbeus-woods-matter
http://1.bp.blogspot.com/_Fy33tJ8YbCQ/TPo-A7T9aRI/AAAAAAAAA3U/s_Bc88Pe70s/s400/woods_shard_houses_crop.jpg


 
 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen: 

De leerlingen leren een artistiek en kwalitatief ontwerp te maken met fijne zwarte viltstiften en 

kleurpotloden.  

 

 

Concrete doelstellingen : 

 

Technische lesdoelen: 

De leerlingen leren spontaan  en organisch te ontwerpen door onmiddellijk met fijne zwarte 

viltstiften te werken op het bruin recyclagekarton. Het is de bedoeling dat de leerlingen leren om te 

werken zonder opnieuw te beginnen of zaken uit te gommen. Wanneer er een lijn foutief is geplaatst 

zal deze ook effectief deel uitmaken van het ontwerp. De stijl van de kunstenaar Woods laat deze 

manier van werken ook toe, omdat hij werkt met een opeenstapelingen van veel vlakken, vormen en 

lijnen.  

De leerlingen leren het ontwerp met zwarte viltstiften ook kleur te geven met behulp van 

kleurpotloden. Het is de bedoeling dat de leerlingen leren een uitgediepte tekening te maken met 

kleurpotloden. Dit zal gebeuren door verschillende kleurvlakken met elkaar te doen overlappen en 

door doorgedreven lagen van kleuren. De leerlingen geven ook diepte aan de architecturale vorm 

door het gebruik van kleur.  

De leerlingen leren diepte te creëren door de uitsparing van verschillende vlakken. Deze vlakken 

zullen niet ingekleurd worden.  

 

Concreet beeldende lesdoelen: 

De leerlingen nemen de fantasierijke architecturale ontwerpen van de kunstenaar Lebbeus Woods 

waar. 

De leerlingen leren het belang van een kwalitatief artistiek ontwerp.  

De leerlingen leren met kleurpotloden diepte en ruimte te creëren.  

De leerlingen leren spontaan en organisch te ontwerpen.  

De leerlingen leren compositorisch te werken, door de figuur die zij ontwerpen op een interessante 

plaats op de drager te plaatsen.  

De leerlingen leren om niet alles binnen de drager even gedetailleerd weer te geven.  

 

Ruimere doelen: 

De leerlingen leren meer over de kunstgeschiedenis. 

De leerlingen kunnen hun leefwereld in de opdracht integreren.  

De leerlingen leren zelfzeker te tekenen/ontwerpen. 

 

 

 

 

 



 
 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen: 

Kunstgeschiedenis: De leren maken kennis met werk van de kunstenaar/architect Lebbeus woods, dit 

zijn gedetailleerde ontwerptekeningen van fantasierijke architecturale gebouwen en vormen.  

Nederlands: De leerlingen maken aan het einde van de les een kleine fictieve tekst die los is 

gebaseerd op het ontwerp dat zij tijdens de les hebben gemaakt. De leerlinge brengen deze tekst 

voor de klasgroep aan de hand van een klein dramamoment. De leerlingen leren spelen met taal. 

 

Materiaal 
 

° Bruin recyclage Papier 

° Zwarte fijne alcoholstiften 

° Kleurpotloden 

 

 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen: 

Onderwijsleergesprek 

Demonstratiemoment 

Voordracht 

Begeleide zelfstandig leren 

 

 

Didactisch materiaal: 

Afbeeldingen van de werken van de kunstenaar Lebbeus Woods. 

Voorbeelden van andere doorgedreven ontwerptekeningen van architecten. 

 
 

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

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

De leerlinge leren respect te hebben voor elkaar tijdens het dramamoment, en luisteren met volle 

aandacht.  

De leerlingen lachen elkaar niet uit, en moedigen elkaar zelf aan tijdens het dramamoment. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Evaluatie 

 
De leerlingen moeten één voor één hun ontwerp komen voorstellen aan de klas aan de hand van een 

klein dramamoment. De leerlingen moeten elk een klein tekstje voorbereiden op papier. De tekst 

heeft te maken met de fantastische wereld die zij met hun ontwerp hebben gecreëerd. Deze tekst is 

bijvoorbeeld een klein fictief verhaal dat zich afspeelt in de wereld van hun ontwerp. Met dit drama 

moment is het de bedoeling dat de leerlingen zich kunnen inleven in hun werk, en dat zij zowel op 

visueel als op taalkundig vlak een bepaalde sfeer kunnen creëren. De leerlingen moeten proberen 

om een soort van samenhang te creëren tussen het beeld en taal.  

 

Na deze evaluatie volgen er nog enkele vragen van de leerkracht. 

 

Van welke kunstenaar hebben we aan het begin van de les werken/tekeningen gezien die zich 

afspeelde in een fantastische wereld? Wat kunnen jullie daarover zeggen?  

Hoe ben je tot dit resultaat gekomen?  

Hoe hebben we ervoor gezorgd dat de tekeningen allemaal fragmentarisch zijn opgebouwd?  

Wat zijn de voordelen van rechtstreeks te werken met zwarte stift zonder de mogelijkheid om iets 

weg te gommen of opnieuw te beginnen?  

Hoe heb je diepte gecreëerd in de tekening?  

Op welke vormen heb je jezelf geïnspireerd?  

Welke techniek hebben we gebruikt? Waar moest je op letten?  

Wat vinden van jullie resultaten? Waarom?  

  

 

Bronvermelding 

 
http://lebbeuswoods.net/ 

http://www.drawingcenter.org/en/drawingcenter/5/exhibitions/9/upcoming/588/lebbeus-woods/ 

http://www.dezeen.com/2014/08/07/lebbeus-woods-on-line-architectural-drawings-exhibition-

tchoban-foundation/ 

 

Radical Reconstruction, Lebbeus Woods, Princeton Architectural Press, 2001, 212p. 

 

 

 

Timing 

 
Twee lessen  van drie lesuren 

 

 

 

http://lebbeuswoods.net/
http://www.drawingcenter.org/en/drawingcenter/5/exhibitions/9/upcoming/588/lebbeus-woods/
http://www.dezeen.com/2014/08/07/lebbeus-woods-on-line-architectural-drawings-exhibition-tchoban-foundation/
http://www.dezeen.com/2014/08/07/lebbeus-woods-on-line-architectural-drawings-exhibition-tchoban-foundation/


 
 

Beeld 

 

 
 

 
 

 

http://archinect.com/news/article/67712081/lebbeus-woods-the-architect-who-dared-to-ask-what-if


 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

     
 

Cityscape 
 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema:  

                 

           Cityscape            

 

 

 

Uitvoeringstechniek: 

Tijdens deze les zullen de leerlingen ontwerpen maken die zij zullen gebruiken in de volgende lessen. 

Deze ontwerpen zijn wel zo uitgediept dat zij ook een op zichzelf staand werk kunnen zijn. De 

leerlingen worden duidelijk gemaakt dat ontwerpen als kunstobject ook zeer interessant kunnen zijn.  

De leerlingen zullen tijdens deze les werken op verschillende zwart wit kopieën van stadsgezichten. 

Het is de bedoeling dat de leerlingen op deze kopieën organische architecturale vormen 

aanbrengen/ontwerpen met acrylverf, papier tape, en correctorrollers. De sculpturen of 

architecturale vormen die de leerlingen zullen aanbrengen of ontwerpen op de zwart wit kopieën zijn 

in de stijl van de monumentale werken van de Belgische kunstenaar Arne Quinze. 

 

 

Beginsituatie 
 

Het gekende:  

 

De leerlingen kunnen werken met acryl verf. 

De leerlingen kunnen zelfstandig werken aan een opdracht. 

De leerlingen kunnen verschillende ontwerpen maken. 

 

 

Het nieuwe: 

 

De leerlingen leren het werk van kunstenaar Arne Quinze.  

De leerlingen leren ontwerpen in de stijl van een kunstenaar.  

De leerlingen leren papier tape en corrector rollen op een andere manier te gebruiken.  

De leerlingen leren rechtstreeks op fotokopieën te werken. 

 



 

     
 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen: 

De leerlingen leren met behulp van papier tape, correctorrollers, en acrylverf een ontwerp te 

maken van een organische structuur in felle kleuren afgeleid van het werk van Arne Quinze die 

compositorisch goed is gepositioneerd op een fotokopie van een stadsgezicht. 

 

Concrete doelstellingen : 

 

Technische lesdoelen: 

De leerlingen leren aan de hand van instructies van de leerkracht vrij en zorgeloos lijnen te tekenen. 

De leerlingen leren met grafietpotlood en balpen ongestructureerd, abstract  en organisch te 

tekenen door zich te concentreren op de duidelijke en afgebakende instructies van de leerkracht. 

De leerlingen leren met acryl verf een architecturale organische vorm te schilderen rechtstreeks 

op fotokopieën van stadsgezichten. De leerlingen leren met fijne penselen en acrylverf strakke 

lijnen te schilderen die in combinatie met elkaar een geheel vormen. De leerlingen leren 

verflijnen te herhalen in een patroon. De leerlingen leren maar één kleur te gebruiken in het 

ontwerp. De leerlingen leren qua kleur monochroom te werken.  

De leerlingen leren papiertape te gebruiken als teken en ontwerp materiaal. De leerlingen leren 

te tekenen met papiertape door stroken tape te gebruiken als constructielijnen van een fictieve 

sculptuur op zwart-wit fotokopijen. De leerlingen leren in functie van het ontwerp de papiertape 

te snijden in verschillende formaten en stroken.   

De leerlingen leren correctorrollers te gebruiken als teken en ontwerp materiaal. De leerlingen 

leren gebruik te maken van de eenvormige en strakke lijnen van de correctorrollers door deze te 

herhalen in een patroon. De leerlingen leren diepte en volume te creëren door lijnen van 

dezelfde dikte te arceren. 

Concreet beeldende lesdoelen: 

De leerlingen leren vrij en abstract te denken door een inleidende tekenoefening.  

De leerlingen leren te werken/ontwerpen in de stijl van de kunstenaar Arne Quinze. De 

leerlingen leren de volgende stijlkenmerken van deze kunstenaar:  

- Organische vorm ( geen symmetrie, niet strak).  

- Vorm opgebouwd uit lijnen.  

- Monotone felle kleuren. 

- Sculptuur/vorm in contrast met de omgeving (stad). 

De leerlingen leren te werken en tekenen met minder conventioneel tekenmateriaal (papiertape 

en correctorrollers). 

De leerlingen leren te werken in monochrome felle kleuren. De leerlingen leren te werken in één 

kleur en leren het begrip monochromie of éénkleurigheid.  

 

 

 



 

     
 

 

De leerlingen leren het begrip organische architectuur. De leerlingen leren dat organische 

vormen gebaseerd zijn op menselijke, dierlijke en plantaardige vormen. Het zijn vormen zonder 

duidelijke rechte lijnen. Je kan denken aan beelden van bloemen of mensen, maar ook auto’s en 

gebouwen kunnen organische vormen hebben. Een auto heeft bijvoorbeeld aerodynamische 

vormen om zo min mogelijk luchtweerstand te hebben. Er zijn ook gebouwen die vormen uit de 

natuur nemen als inspiratie. Deze stijl heet ‘organische architectuur’. 

 

Ruimere doelen: 

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

hedendaagse Belgische kunstenaar.  

De leerlingen een ontwerp voldoende uit te diepen.  

De leerlingen leren communiceren over elkaars werk.  

  

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen : 

Kunstgeschiedenis: De leerlingen leren over een term die ook aan bod komt in de kunstgeschiedenis 

namelijk organische architectuur.  

 
 

Materiaal 
 

° Kopieer Papier A4 formaat (inleidingopdracht)  

° Acrylverf (felle kleuren) 

° Penselen  

° Papiertape (dun) 

° Correctorroller  

° Schaar 

° Grafietpotlood 

° Balpen 

° Zwart wit kopieën van stadsgezichten (leerkracht). 

 

 

 
 

 



 

     
 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen: 

Onderwijsleergesprek 

Demonstratiemoment 

Begeleide zelfstandige leren 

 

 

Didactisch Materiaal: 

Voorbeelden van organische architectuur.   

Voorbeelden van de kunstenaar Arne Quinze (reproducties) 

 

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

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

De leerlinge leren te werken met alternatief tekenmateriaal.   

De leerlingen leren elke zwart-wit kopij ten volle te benutten en verspillen op deze manier geen 

papier.  

 

Evaluatie 

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

het klaslokaal. Wanneer alle leerlingen hun bank en spullen hebben opgeruimd kunnen we 

beginnen aan de evaluatie.  

Tijdens de evaluatie liggen alle werken zichtbaar op een centraal punt. Nu is het de bedoeling 

dat de leerlingen elkaars werk evalueren door peer-tutoring.  

We beginnen met één leerling die één werk uitkiest en vertelt aan de klasgroep wat er bij hem 

opvalt aan dit werk ( vormelijk, kleur, compositie, lijnvoering etc.). Wanneer hij/zij dit heeft 

gedaan legt deze leerling dit werk in een compartiment (er zijn drie lege compartimenten). 

 

De volgende leerling die aan bod komt moet tevens een werk kiezen, en tevens zeggen wat hem 

opvalt aan dit werk, daarna is het de bedoeling dat hij/zij kiest in welk compartiment dit 

thuishoort. Heeft het gelijkenissen volgens hem met het andere werk? Ja dan mag het bij het 

eerste werk leggen. Is dit niet het geval legt de leerling dit werk in één van de twee ander 

compartimenten.  

Het is de bedoeling dat iedereen één werk selecteert hierover zijn mening vertelt en dan kiest in 

welk van de drie "gecreëerde" compartimenten dit zou thuishoren. Ook de keuze van het 

compartiment moet de leerling verantwoorden aan de rest van de klasgroep.  

 

 

Met deze vorm van evalueren is het belangrijk dat de leerlingen vooral communicatief over het 



 

     
 

werk kunnen zijn en dat zij ook zelf drie grote groepen "soorten" werken creëren zonder dat 

deze groepen vooraf zijn bepaald door een leerkracht. De leerlingen mogen bij wijze van spreken 

zelf kiezen wat voor hun belangrijk was tijdens deze opdracht.  

 

Aan de hand van evaluatie kan de leerkracht zichzelf ook toetsen. Zijn alle lesdoelen wel bereikt 

en hebben de leerlingen de opdracht goed uitgevoerd en begrepen. 

 

Enkele vragen die de leerkracht 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 het alternatief tekenmateriaal?  

Hoe hebben de kopijen je geholpen bij het creatieproces?  

Welke zijn de stijlkenmerken van de kunstenaar die is besproken in de les?  

Hoe creëer je iets monumentaals op papier?   

Wat vind je zelf van de artistieke waarde van deze “voorstudies”?  

Wat vinden jullie van de eindresultaten? Waarom? 

 

Bronvermelding 

 
http://arnequinze.com/ 

http://arnequinze.tumblr.com/ 

 

 

 

Timing 

 
Eén les van drie lesuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arnequinze.com/
http://arnequinze.tumblr.com/


 

     
 

Beeld 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

     
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

     
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

Red Beacon 
 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema:            

        Red Beacon           

 

 

 

Uitvoeringstechniek: 

Tijdens deze lessenreeks van twee lessen zullen de leerlingen met behulp van balsahout en 

secondelijm een maquette maken van een architecturale sculptuur in de stijl van de kunstenaar Arne 

Quinze. Wanneer de maquette qua vorm is opgebouwd moeten de leerlingen de sculptuur kleur 

geven met een monochrome felle kleur.  

 

 

Beginsituatie 
 

Het gekende:  

 

De leerlingen kunnen werken met acryl verf. 

De leerlingen kunnen zelfstandig werken aan een opdracht. 

De leerlingen hebben al gewerkt met balsahout.  

 

 

Het nieuwe: 

 

De leerlingen leren werken met toevalligheden tijdens het creatieproces.   

De leerlingen leren een driedimensionaal object/sculptuur te ontwerpen in de stijl van een 

kunstenaar (Arne Quinze).  

De leerlingen leren balsahout op een organische manier te stapelen.  

De leerlingen leren aan een strak afgebakende opdracht een eigen invulling te geven.  

De leerlingen leren dat het creëren tijdens deze opdracht gaandeweg moet gebeuren,  zonder 

voorontwerp.  

 



 

 
 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen: 

De leerlingen leren met behulp van balsahout en secondelijm een interessante vorm/sculptuur 

te creëren in de stijl van de houten installaties van de kunstenaar Arne Quinze. Na de voltooiing 

van deze sculpturen zullen de leerlingen deze moeten voorzien van felle monochrome kleuren 

met acrylverf. 

 

Concrete doelstellingen : 

 

Technische lesdoelen: 

De leerlingen leren een vorm te bekomen door het opbouwen van balsahout.  

De leerlingen leren geduldig het werk opbouwen, door individuele balsahout stukken met elkaar 

te verbinden. 

De leerlingen leren de sculptuur stevig te maken door de secondelijm secuur en op ankerpunten 

aan te brengen.  

De leerlingen leren gaandeweg tijdens het proces de sculptuur te ontwerpen, zonder 

voorontwerp waarbij er een sterke klemtoon ligt op toevalligheden. 

De leerlingen leren met acrylverf een driedimensionaal object te schilderen door de sculptuur te 

draaien en te keren.  

 

Concreet beeldende lesdoelen: 

De leerlingen leren te werken/ontwerpen in de stijl van een kunstenaar (Arne Quinze). 

De leerlingen leren oog hebben voor de betekenis van het formaat. 

De leerlingen leren een maquette te maken van een ruimtelijke installatie met balsahout. 

De leerlingen leren te werken met monochrome felle kleuren.  

De leerlingen leren oog hebben voor zowel de reële als voor de gesuggereerde ruimtelijke 

werking van het beeld. 

 

Ruimere doelen: 

De leerlingen leren over een Belgische kunstenaar.  

De leerlingen geduldig te werken aan een opdracht.  

De leerlingen leren hun werk op een interessante wijze in beeld te brengen (reproduceren). 

De leerlingen leren communiceren over elkaars werk.  

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen : 

Nieuwe media: Tijdens het evaluatie moment van deze opdracht zullen de leerlingen hun gemaakte 

sculpturen moeten in beeld brengen (reproduceren ) met behulp van foto’s. De leerlingen zullen 

tijdens dit moment iets meer leren over fotografie. Met andere woorden de leerlingen leren iets over 

cadrage, belichting enz. 
 

Didactisch Materiaal: 

Voorbeelden van de kunstenaar Arne Quinze (reproducties) 

Zelfgemaakt voorbeeld van de leerkracht.  

 

 

Materiaal 
 

° Maquettekarton (Grondvlak) 

° Acrylverf (felle kleuren) 

° Penselen  

° Balsahout (verschillende diktes) 

° Secondelijm. 

° Schaar 

° Zaag 

° Maquette figuren (leerkracht) 

° Fotocamera.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

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

De leerlinge leren voorzichtig het balsahout te versnijden in verschillende formaten.   

De leerlingen leren om zuinig om te springen met secondelijm. De leerlingen leren om telkens de 

secondelijm te sluiten tijdens momenten dat deze niet wordt gebruikt om te voorkomen dat de 

secondelijm gaat opdrogen.  

De leerlingen leren dat secondelijm niet dient om te spelen en zorgen ervoor dat er enkel lijm op de 

werken komt. 

De leerlingen hebben  kledij aan dat vuil mag worden voor het schilderen en het lijmen.  
 

 

Evaluatie 
 

Les 1 

Nadat de klasgroep is verdeeld in groepen van twee leerlingen zal de leerkracht uitleggen hoe we 

deze eerste fase van de opdracht zullen evalueren.   

Eerst zullen de leerlingen aandachtig moeten leren kijken naar het werk van de andere leerling. Dat 

aandachtig kijken zal bewerkstelligd worden doormiddel van een korte waarnemingsoefening. Eerst 

moeten de leerlingen het werk van de andere overtekenen met een alcoholstift of balpen op een 

kopie van een stadsgezicht die we ook in de vorige les “Cityscape” hebben gebruikt.  Er is door de 

leerkracht gekozen voor een waarnemingsoefening omdat de leerlingen dan de tijd en de rust krijgen 

om het werk van de aandachtig tot zich te nemen.  De leerlingen krijgen ongeveer zeven minuten om 

deze oefening uit te voeren, met andere woorden worden de leerlingen zeven minuten verplicht om 

geconcentreerd en aandachtig naar elkaars werk te kijken en te bestuderen.  

 

Na deze oefening moeten de leerlingen aan de hand van hun tekening de andere leerlingen feedback 

geven over hun “work in progress” .  Op deze wijze verwerven de leerlingen inzichten over hun werk 

en zien zij het werk ook in een andere dimensie. Deze nieuwe dimensie zal er ook voor zorgen dat de 

leerlingen hun werk in een nieuw daglicht zien en dat zij eventuele werkpunten beter kunnen 

detecteren.  Uiteraard moet er tijdens het geven van de feedback door de medestudenten ook 

voldoende rekening worden gehouden met de aangeleerde termen en stijlkenmerken die aan bod 

zijn gekomen tijdens de lessen. 

 

 

Les 2  

 

Tijdens deze laatste les van een lessenreeks zal er worden geavaleerd aan de hand van een 

fotoreportage.  

De leerkracht zal de ganse klasgroep in groepen van 4 leerlingen verdelen. De leerlingen moeten 

per groep een fotoreportage maken van elk werk van de leerlingen in de groep. 



 

 
 

 Het is belangrijk dat de leerlingen onderling samen beslissen wat het interessantste onderdeel is 

van de sculptuur, wat is de beste invalshoek etc. De leerlingen krijgen tijdens deze evaluatie ook 

de kans om kleine miniatuur figuren en miniatuur bomen te gebruiken zodat er op de foto’s echt 

een gevoel van schaal kan worden gecreëerd.  

Tijdens deze evaluatie zijn de leerlingen verplicht om met elkaar over elkaars werk te 

communiceren, ook worden zij gedwongen om samen te werken door telkens in groepen van 

vier leerlingen te werken, waarbij de ieders werk aan bod komt. De leerlingen worden ook nog 

eens gestimuleerd doordat zij zelf geen foto’s mogen nemen van hun eigen werk, maar dat zij 

andere moeten sturen/begeleiden tot het maken van foto die zij graag zouden willen nemen. 

Tijdens deze ganse evaluatie moeten de leerlingen alle doelstellingen in de foto’s integreren.  

De evaluatie kan plaatsvinden in het klaslokaal, maar interessanter is om de opdracht in een 

park of in de straat (speelplaats) te laten plaatsvinden. Zodat de foto’s van de sculptuur echt een 

monumentale en reëel karakter krijgen.  

Alle leerlingen hebben tegenwoordig een gsm met fototoestel dus de leerlingen mogen tijdens 

dit lesmoment gebruik maken van hun gsm om foto’s te nemen.  

 

Enkele vragen die de leerkracht 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?  

Op welke wijze heb je een sculptuur gemaakt met balshout?  

Op welke manier heeft toeval een rol gespeeld in het creatieproces?  

Toont de sculptuur enige gelijkenissen met de voorstudies die we in les één hebben gemaakt?  

Wat vinden jullie van de eindresultaten? Waarom? 

 

Bronvermelding 

 
http://arnequinze.com/ 

http://arnequinze.tumblr.com/ 

 

 

 

Timing 

 
Twee lessen van drie lesuren.  

 
 

 

 

 

http://arnequinze.com/
http://arnequinze.tumblr.com/


 

 
 

Beeld 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

Digital Natives 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema:  

 

             3D Ontwerp                              

           

                                                          

Uitvoeringstechniek: 

Deze les is een initiatieles computertekenen. Digitaal ontwerpen en vormgeven is heel belangrijk 

geworden in deze hedendaagse tijd. Tijdens deze les kome de leerlingen in contact met Sketchup een 

driedimensionaal tekenprogramma. Dit is een initiatieles les dus het proces is het belangrijkste en 

niet het eindresultaat. Het is belangrijk dat de leerlingen kennis maken met een programma dat ze in 

de derde graad regelmatig zullen gebruiken.  

 

Beginsituatie 
 

Het gekende:  

 

De leerlingen kunnen werken met de computer.    

De leerlingen kennen al enkele architecturale termen.  

De leerlingen kunnen stap voor stap een opdracht uitvoeren.  

 

Het nieuwe: 

 

De leerlingen maken kennis met een nieuw softwareprogramma.  

De leerlingen leren digitaal een ontwerp uit te voeren.   

De leerlingen leren enkele nieuwe informaticatermen.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.see-it-3d.co.uk/event/sketchup-pro-workshop-2-day-newcastle-091014/&ei=vb6KVJixJca3Ucj3gagK&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNG5UfqBEIgkfPl002oveZTlqzbE9Q&ust=1418465328734587
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.see-it-3d.co.uk/event/sketchup-pro-workshop-2-day-newcastle-091014/&ei=vb6KVJixJca3Ucj3gagK&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNG5UfqBEIgkfPl002oveZTlqzbE9Q&ust=1418465328734587


 
 

 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen: 

De leerlingen leren een eenvoudig digitaal architecturaal ontwerp te maken in het 

softwareprogramma Sketchup. 

 

 

Concrete doelstellingen : 

 

Technische lesdoelen: 

De leerlingen leren het softwareprogramma Sketchup te gebruiken. Eerst leren de leerlingen enkele 

basiszaken over het programma. De blauwe lijn binnen het programma dient om de hoogte aan te 

geven,  de rode is de horizontale lijn en de groene lijn is voor de diepte.  

De leerlingen leren dat rechts onderaan het scherm een balk staat voor de meeting, waarop je de 

exacte afmeting kan zien van de getekende vorm, deze kan je ook naar eigen believen aanpassen.  

De leerlingen leren dat je met het trekken en duwen icoon een geometrisch vorm kan veranderen in 

een geometrisch volume.  

De leerlingen leren dat je ten alle tijden rond de vorm kan kijken en dat je altijd vanuit een ander 

standpunt kan werken.  

De leerlingen leren dat je door het verfpot icoontje de vorm kan af werken door deze te voorzien van 

textuur en kleur.  

 

Concreet beeldende lesdoelen: 

De leerlingen leren door de combinatie van verschillende geometrische volumes een architecturaal 

ontwerp te maken.  

De leerlingen leren digitaal te ontwerpen en tekenen.  

De leerlingen leren digitaal het ontwerp af te werken met het gereedschap dat voorhanden is in het 

softwareprogramma.  

 

Ruimere doelen:  

De leerlingen leren zichzelf creatief uit te drukken in een nieuw medium. 

De leerlingen leren om te gaan met de creatieve beperkingen die ontstaan door de beperkte kennis 

van het softwareprogramma.  

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen: 

Nieuwe media: De leerlingen kennis te maken met een nieuw softwareprogramma namelijk  

Sketch-Up. 

Informatica: De leerlingen leren hun informaticakennis bij te schaven door te werken met de 

computer en nieuwe software. 

 

 

 



 
 

 

Materiaal 
 

°  Computer voor elke twee leerlingen 

° Softwareprogramma Sketch-Up geïnstalleerd op elke computer.  

° Printer 

 

 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen: 

Onderwijsleergesprek 

Demonstratiemoment 

Begeleide zelfstandig leren 

 

 

Didactisch materiaal: 

Afbeeldingen van renders gemaakt door professionelen in het programma Sketch-up.  

Voorbeelden gemaakt door de leerkracht. 

 

 

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

 
De leerlingen leren respect te hebben voor het informaticamateriaal van de school. 

De leerlingen leren zich te concentreren op het softwareprogramma en gaan bijvoorbeeld niet op 

internet tijdens de les.  

De leerlingen leren afwisselend te werken aan de opdracht. De leerlingen leren om de medeleerling 

te motiveren/begeleiden wanneer zij niet aan de beurt zijn. 

De leerlingen leren enkel het eindresultaat te drukken in zwart-wit, en dit om inktcartouches te 

sparen.  

De school werkt met ecologisch verantwoorde aanvulbare inktcartouches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Evaluatie 

 
Deze opdracht is een initatieles Sketch-Up. Tijdens een initiatie is het resultaat van ondergeschikt 

belang. Het is belangrijk dat de leerlingen na deze les de beginselen van het nieuwe 

softwareprogramma onder de knie hebben. Het leerproces is hier belangrijker dan het eindresultaat.  

Dit is de reden dat er tijdens deze les permanent zal worden geëvalueerd tijdens de les door de 

leerkracht.  

 

Enkele vragen die de leerkracht tijdens de les blijft herhalen: 

 

Wat betekenen de blauwe, rode en groene lijnen in het programma?  

Hoe maak je van een vorm een volume in het programma?  

Welke tool gebruik om jet beeld te draaien?  

Hoe breng je kleur aan op je ontwerp?  

Welke stappen moet je ondernemen om een ontwerp te maken?  

Wat zijn de moeilijkheden?  

Wat vinden van jullie resultaten? Waarom? 

 

Bronvermelding 

 
http://www.sketchup.nl/ 

 

 

 

Timing 

 
Eén les van drie lesuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sketchup.nl/


 
 

Beeld 

 

 
 

 
 

 



 
 

Extracts of local distance 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema:  

 

              Architecturale collage          

                                                          

 

 

Uitvoeringstechniek: 

De leerlingen zullen tijdens deze les een collage maken. Deze collage zal met zwart-wit kopijen van 

gebouwen doorheen de kunstgeschiedenis worden gemaakt. Het is de bedoeling dat de leerlingen 

kunnen kiezen uit een veelvoud van materiaal. Dit materiaal zal zowel door de leerlingen als door de 

leerkracht worden meegebracht.  

De werken van het kunstenaarscollectief FELD (Benjamin Maus, Torsten Posselt, Frederic Gmeiner) 

zullen dienen als inspiratie en didactisch materiaal.Net zoals in de voorbeelden is het de bedoeling 

dat de leerlingen een abstracte samenhang van gebouwen en vormen creëren.  

Wanneer de leerlingen de collage hebben afgewerkt gaan we de werken omzetten naar een 

diepdruk. Met plexiplaten en etsnaalden of spijkers zullen de leerlingen de ontwerpen omzetten naar 

een diepdruk. Dankzij het doorschijnend karakter van de plexiplaten kunnen de leerlingen het 

ontwerp van de collage makkelijk calqueren. Tot slot zullen we deze les beëindigen door klassikaal de 

plexiplaten te drukken. 

 

Beginsituatie 
 

Het gekende:  

 

De leerlingen kunnen een collage maken.  

De leerlingen kunnen werken met schaar en lijmstiften.  

De leerlingen kunnen zelfstandig werken aan een opdracht. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Het nieuwe: 

 

De leerlingen leren het werk kennen van nieuwe kunstenaars.  

De leerlingen leren een interessant beeld te bekomen door de combinatie van vormen en beelden uit 

de architecturale kunstgeschiedenis.  

De leerlingen leren de diepdruk techniek met plexiplaten.  

De leerlingen leren drukken.   

 

 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen: 

De leerlingen leren ontwerpen/voorstudies te maken met behulp van de collagetechniek.  

De leerlingen leren een fotocollageontwerp uit te werken in een diepdruk techniek. 

De leerlingen leren een diepdrukwerk te drukken. 

 

 

Concrete doelstellingen : 

 

Technische lesdoelen: 

De leerlingen leren een interessant beeld te bekomen door het uitsnijden, knippen, kleven en 

combineren van verschillende zwart-wit afbeeldingen van gebouwen doorheen de 

kunstgeschiedenis. 

De leerlingen leren door de calqueertechniek een fotocollage over te nemen. Door het doorschijnend 

karakter van de plexiplaten leren de leerlingen een fotocollage zonder veel problemen calqueren. 

De leerlingen leren een etsnaald of een grote spijker te gebruiken voor het krassen in de plexiplaten. 

Ze leren dat ze  wanneer ze harder duwen in de platen ze een vollere lijn bekomen in de afdruk. De 

leerlingen leren ook vlakken te arceren om verschillende toonwaarden te bekomen. Ze leren ook 

globaal te werken en durven soms ook details weg laten.  

De leerlingen leren hoe je plexiplaat moet drukken. Ze leren dat je eerst de plaat moet ininkten zodat 

de inkt in de groeven komt die zij hebben gemaakt met de etsnaalden of spijkers. Dan leren ze dat je 

de overtollige inkt van de plaat moet verwijderen met vodden of gaas. Bij het weghalen van de inkt 

leren ze ook dat ze ook inkt bewust kan laten liggen op de plaat, dit kan bijvoorbeeld om vlakken op 

te vullen. Ten slotte leren de leerlingen wat de juiste druk is voor het drukken van de platen en dat je 

altijd vilt moet leggen tussen het papier en de drukpers.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Concreet beeldende lesdoelen: 

De leerlingen nemen de collages van het kunstenaarscollectief FELD waar en leren verschillende 

aspecten in verband met architectuur te benoemen.  

De leerlingen leren verschillende bouwstijlen met elkaar te combineren in een collage. Ze leren om 

afzonderlijke elementen een geheel te laten vormen.    

De leerlingen nemen verschillende architecturale stijlen waar en kunnen de gelijkenissen en 

verschillen benoemen.  

De leerlingen leren werken volgens een perspectief plan tijdens het ontwerpen van de collage, zodat 

alle afzonderlijke elementen nog meer een geheel gaan vormen.  

De leerlingen leren een fotocollage te interpreteren in een lijntekening. 

De leerlingen leren dat door arcering je verschillende toonwaarde kan bekomen. 

De leerlingen leren dat de lijnsoort bepaald kan worden door het gekozen materiaal, bijvoorbeeld 

dikke spijker en dunne etsnaald.  

De leerlingen leren dat je tijdens het drukproces ook nog creatief kan zijn met één ontwerp/plaat 

door het al dan niet verwijderen van overtollige inkt. 

 

Ruimere doelen: 

De leerlingen leren een nieuwe beeldende techniek in de lessen architecturale vorming die zij ook 

kunnen gebruiken en andere lessen.  

De leerlingen leren open te staan voor alle soorten architectuur over de gehele kunstgeschiedenis. 

 

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen: 

Kunstgeschiedenis:  De leerlingen leren het werk kennen van het kunstenaarscollectief FELD die 

werken rond grote digitale collages van verschillende architecturale vormen. 

Grafiek: De leerlingen een grafische techniek namelijk de diepdruk techniek. 

 

Materiaal 
 

° Zwart kopijen van gebouwen en architecturale vormen doorheen de kunstgeschiedenis. 

° Schaar 

° Snijmes 

° Lijmstift 

° A3 Steinbach papier 

° A3 plexiplaten 

° Etsnaalden/grote spijkers 

° Drukinkt 

° Vodden/gaas  

° Drukpers 

° Hahnemühle drukpapier (groter dan A3) 

 

 



 
 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen: 

Onderwijsleergesprek 

Demonstratiemoment 

Begeleide zelfstandig leren 

 

Didactisch materiaal: 

Veelvoud aan zwart wit kopijen van gebouwen en architecturale vormen. 

Afbeeldingen van de werken van het kunstenaarscollectief FELD. 

Afbeeldingen van resultaten van een diepdruk werk met plexiplaten. 

 
 

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

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

De leerlingen leren werken met drukinkten op waterbasis. 

De leerlingen hebben tijdens het drukken kleren aan die vuil mogen worden. 

De leerlingen leren zuinig om te springen met de drukinkt. 

De leerlingen leren dat de etsnaalden en spijkers niet dienen om elkaar te steken. 

 

Evaluatie 

 
De leerlingen leren een collage intensief te evalueren door deze collage om te zetten naar een 

diepdruk. De leerlingen leren op deze wijze aandachtig en geconcentreerd naar een werk te kijken. 

Op deze wijze van evalueren leren de leerlinge ook een werk/collage te interpreteren. Nadat de 

leerlingen hun collage hebben overgezet op de plexiplaten, en dus na het aandachtig kijken naar het 

werk zal hier worden over geëvalueerd.  

Welk kunstenaarscollectief werd besproken aan het begin van de les? Wat kan je zeggen over de 

werken die aan bod zijn gekomen? Welke techniek werd gebruikt?  

Wat hebben jullie tijdens deze les geleerd? Welke techniek is er tijdens het eerste deel van de les 

gebruikt?  

Wat zijn de moeilijkheden van deze techniek? Wat zijn de voordelen?  

Wat viel je op toen je zo geconcentreerd en langdurig naar je eigen werk moest kijken?  

Wat maakt een collage interessant? Waar is dit aan te zien?  

Wat vinden jullie van de resultaten? Waarom?  

Na het drukken van de plexiplaten worden alle drukwerken verzameld en zal er een tweede 

evaluatiemoment plaatsvinden.  

Welke techniek hebben we gebruikt voor de vrij kunstzinnige interpretatie ven onze collages?  

Is het resultaat gelijkende aan de collage?  



 
 

Wat vind je interessant aan deze techniek?  

Hoe heb je kleurvlakken vertaald naar de diepdruk?  

Zie je verschil tussen het al dan niet verwijderen van overtollige inkt op de platen op het 

eindresultaat?  

Welk resultaat is voor jullie het interessante? De collage of de vrije interpretatie ervan? Waarom?  

   

 

Bronvermelding 

 
http://www.localdistance.org/ 

http://www.feld.is/projects/local-distance/ 

https://vimeo.com/9546486 

http://archidose.blogspot.be/2010/03/extracts-of-local-distance.html 

 

 

 

Timing 

 
Drie lessen van drie lesuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.localdistance.org/
http://www.feld.is/projects/local-distance/
https://vimeo.com/9546486
http://archidose.blogspot.be/2010/03/extracts-of-local-distance.html


 
 

Beeld 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_ADwvfqkxChw/S3FYFSngelI/AAAAAAAACT8/ZIBQolNkkE0/s1600-h/localdistance.org_Funkhaus.jpg


 
 

Archist 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema:  

 

               Archist                  

                                                          

 

 

Uitvoeringstechniek: 

Inspiratie is zeer belangrijk binnen alle vormen van kunst. Tijdens deze opdracht gaan de leerlingen 

op karton met acrylverf een zijaanzicht maken van een gebouw dat geïnspireerd is op hun favoriete 

kunstenaar. Voor de uitvoering van deze opdracht baseren we ons op de werken van de 

illustrator/kunstenaar Federico Babina. De leerlingen nemen zelf didactisch materiaal mee van hun 

favoriete kunstenaar. Het is de bedoeling dat de leerlingen een gebouw gaan ontwerpen waar de 

typische stijlkenmerken van hun gekozen kunstenaar in voor komen. Eerst mogen de leerlingen hun 

gebouwen in zijaanzicht ontwerpen met grafietpotlood daarna zullen zij dit ontwerp uitwerken met 

acrylverf op karton, belangrijk hierbij is dat de werken strak en gestileerd zijn.  

 

Beginsituatie 
 

Het gekende:  

 

De leerlingen kunnen werken met acrylverf.  

De leerlingen kunnen ontwerpen met grafietpotlood.  

De leerlingen kunnen zelfstandig werken aan een opdracht.  

 

Het nieuwe: 

 

De leerlingen leren zich te inspireren met zelfgekozen materiaal. 

De leerlingen leren de werken van de kunstenaar/illustrator Federico Babina  

De leerlingen leren architecturale en beeldende kunsten met elkaar te combineren.  

 

 

 

 

 



 
 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen: 

De leerlingen leren een het werk van hun favoriete kunstenaar om te zetten in een architecturaal 

ontwerp van een gebouw in zijaanzicht.  

 

 

Concrete doelstellingen : 

 

Technische lesdoelen: 

De leerlingen leren te werken in zijaanzicht. ze mogen geen perspectief  gebruiken in de uiteindelijke 

ontwerpen/werken. 

De leerlingen leren om de specifieke stijlkenmerken van een kunstenaar om te zetten naar een 

ontwerp van een gebouw door de stijlkenmerken van de kunstenaar te vereenvoudigen en te 

stileren.   

De leerlingen leren om zeer secuur en strak met acrylverf te schilderen door rustig, gecontroleerd en 

met fijne borstels alles te schilderen.   

De leerlingen leren de kleuren van de inspiratiekunstenaar te bekomen door intensief en 

doorgedreven kleuren te mengen en te vergelijken.  

 

Concreet beeldende lesdoelen: 

De leerlingen nemen de werken van de kunstenaar/illustrator Federico Babina waar. 

De leerlingen leren een gebouw te ontwerpen in zijaanzicht.   

De leerlingen leren intensief te kijken naar kleur en vorm.  

De leerlingen leren elementen die dienen als inspiratie te integreren in een ontwerp. 

 

Ruimere doelen: 

De leerlingen laten zich inspireren door kunstenaars die ze zelf interessant vinden.  

De leerlingen leren een ontwerp strak uit te werken.  

 

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen: 

Kunstgeschiedenis: De leerlingen leren over kunstenaar/illustrator Federico Babina die gebouwen 

illustreert die geïnspireerd zijn op diversen kunstenaars uit de kunstgeschiedenis.  

Kunstgeschiedenis: De leerlingen kiezen zelf hun favoriete kunstenaar(s) uit de kunstgeschiedenis en 

zorgen voor het didactisch materiaal van deze kunstenaar om te gebruiken tijden de les.  

Illustratie: Tijdens deze les zullen de leerlingen in contact komen met het domein illustratie, door zelf 

gebouwen in de stijl van een bepaalde kunstenaar te illustreren. 

 

 

 

 

 



 
 

Materiaal 
 

° Wit karton A3 formaat 

° Schetspapier 

° Grafietpotlood 

° Gom 

° Slijper 

° Potjes om water in te doen 

° Penselen 

° Acrylverf 

° Vodden 

 

 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen: 

Rondje: Tijdens de inleiding gaan we de werken van de kunstenaar bekijken aan de hand van een 

variant van de werkvorm rondje. Alle werken van de kunstenaar/illustrator liggen open op een bank, 

de leerlingen staan allemaal rond deze bank. De leerlingen krijgen de vraag of zij de stijl van een 

kunstenaar herkennen in deze gebouwen. Iedereen krijgt even bedenktijd. Een leerling start met 

geven van zijn ideeën over de kunstenaar die tot de inspiratie van een gebouw heeft geleid. Hij 

bespreekt de typische stijlkenmerken etc. Wanneer de leerlingen alles heeft verteld wat hij weet 

neemt hij nadien de afbeelding weg. Positief bij deze werkvorm is dat alle leerlingen minstens één 

maal aan het woord komen.  

Onderwijsleergesprek 

Demonstratiemoment 

Quiz 

Begeleide zelfstandig leren 

 

 

Didactisch materiaal: 

Afbeeldingen van illustraties van Federico Babina.  

Afbeeldingen van verschillende kunstenaars doorheen de kunstgeschiedenis die de leerlingen 

inspireren (meegebracht door de leerlingen). 

 

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

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

De leerlinge leren respect te hebben voor elkaar tijdens het Quizmoment en zijn niet lacherig over 

een ander zijn werk.  

De leerlingen kennen de regels tijdens een quizmoment. De leerkracht laat niet toe dat de leerlingen 

zich anders gaan gedragen tijdens dit leuk moment. 



 
 

Evaluatie 

 
Aan het begin van de les maakt de leerkracht aan de leerlingen duidelijk dat zij hun inspiratie voor 

hun opdracht zo veel als mogelijk geheim moeten houden voor de klasgenoten. De leerkracht laat 

weten dat er op het einde van de les een quizmoment zal plaatsvinden.  

De evaluatie van deze opdracht zal gebeuren tijdens een quiz. De opzet van deze quiz is de volgende: 

Alle werken worden verzameld op een centraal punt in het klaslokaal. de leerkracht kiest er 

willekeurig een werk uit. Nu is het aan de leerlingen om te raden welke kunstenaar er diende voor 

het ontwerp van het gebouw dat getoond wordt. De quiz is vrijblijvend en er zijn geen punten mee 

gemoeid, dit om een negatieve sfeer uit te sluiten.  

 

Wanneer de leerlingen het juiste antwoord hebben geraden gaat de leerkracht nog even verder in op 

het werk dat getoond wordt:  

 

Welke kunstenaar/illustrator is er aan bod gekomen tijdens de inleiding van de les? Welke 

kenmerken van deze kunstenaar kan je terugvinden in dit werk?  

Wat kan je vertellen over de kunstenaar die hier diende als inspiratie? Wat zijn zijn/haar 

stijlkenmerken? (Moesten de leerlingen de kunstenaar niet kennen mag die leerling die deze 

kunstenaar heeft gekozen altijd verduidelijken)  

Welke techniek hebben we gebruikt bij het uitvoeren van deze opdracht? Wat zijn de voordelen van 

deze techniek? Wat zijn de nadelen?  

Hoe zijn de verschillende stijlkenmerken hier vertaald? Op welke wijze?  

Wat is de dynamiek van het ontworpen gebouw?  

Wat vinden van jullie resultaten? Waarom?  

  

 

Bronvermelding 

 
http://federicobabina.com/ARCHIST#.VKfRQY10zIU 

http://federicobabina.com/ 

http://www.archdaily.com/482982/archist-illustrations-of-famous-art-reimagined-as-architecture/ 

 

 

Timing 

 
Twee lessen van drie lesuren 

 

 

 

 

 

 

http://federicobabina.com/ARCHIST#.VKfRQY10zIU
http://federicobabina.com/
http://www.archdaily.com/482982/archist-illustrations-of-famous-art-reimagined-as-architecture/


 
 

Beeld 

 

 
 

 
 

 

http://cdn7.feeldesain.com/feel/wp-content/uploads/2014/03/025_Marcel-Duchamp-01_905.jpg
http://cdn8.feeldesain.com/feel/wp-content/uploads/2014/03/019_frank-stella-01_905.jpg


 
 

 
 

 
 

 

 

 

http://cdn8.feeldesain.com/feel/wp-content/uploads/2014/03/012_damien-hirst-01-01_905.jpg
http://cdn5.feeldesain.com/feel/wp-content/uploads/2014/03/archist-city-01_905.jpg


 
 

Vertical City 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema:  

 

                      Rotterdam                                                                  

           

                                                          

 

Uitvoeringstechniek: 

Dit is een schooluitstap die volledig in het teken staat van de lessen architecturale vorming. We 

bezoeken de stad Rotterdam omdat deze een zeer grote concentratie van hoogstaande en moderne 

architectuur te bieden heeft. Door de vele bombardementen tijdens de tweede wereldoorlog heeft 

deze stad een zeer modern karakter. Het bezoek aan het museum “Het Nieuwe Instituut”  staat 

centraal tijdens deze uitstap. Tijdens dit bezoek zullen de leerlingen ook een educatief programma 

volgen dat wordt aangeboden door het museum. Naast het museum zullen de leerlingen ook de stad 

verkennen. Deze verkenning van de stad zal gebeuren met schetsboeken, zodat de leerlingen ook 

leren om architecturale indrukken op papier te zetten.  Tijdens de rondleiding in de stad komen we 

ook enkele gebouwen tegen die zijn ontwerpen door de architect Rem Koolhaas.  

 

Beginsituatie 
 

Het gekende:  

 

De leerlingen hebben al een museum bezocht.   

De leerlingen zijn vertrouwd met de regels die gelden tijdens een schooluitstap.  

De leerlingen kunnen al schetsen naar waarneming.  

 

Het nieuwe: 

 

De leerlingen leren het architectuur museum “Het Nieuwe Instituut” kennen.   

De leerlingen leren een nieuwe stad te ontdekken (Rotterdam). 

De leerlingen leren zien enkele gebouwen van de architect  Rem Koolhaas in het echt.  

 

 

 

 



 
 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen: 

De leerlingen leren over de geschiedenis en cultuur van Rotterdam.   

De leerlingen leren over de Nederlandse Architectuur. 

De leerlingen leren deel te nemen aan een educatief programma van een museum. 

De leerlingen leren gedisciplineerd een schetsboek aan te vullen tijdens het bezoek aan de stad.  

 

 

Concrete doelstellingen : 

 

Technische lesdoelen: 

De leerlingen leren actief deel te nemen aan een educatief programma van een museum door 

zichzelf open te stellen voor alles wat er aan bod komt. De leerlingen leren interesse te tonen voor 

een onderwerp door aandachtig en geconcentreerd mee te werken.  

De leerlingen leren dat ze met grafietpotlood, kleurstiften en balpen heel snel de grote vormen van 

een gebouw kunnen schetsen. De leerlingen leren dat zij voor grote architecturale vormen veel 

details kunnen weglaten. Ze begrijpen dat het de algemene vorm belangrijker is dan bijvoorbeeld een 

individuele raam. 

De leerlingen leren snel afstand te nemen van een tekening zodat er voldoende schetsen worden 

gemaakt. Ze leren dat ze maximaal twee minuten mogen werken aan een schets.  

 

Concreet beeldende lesdoelen: 

De leerlingen nemen al de informatie die hen wordt aangeboden in het museum “Het Nieuwe 

Instituut” in verband met architectuur waar. 

De leerlingen nemen veel architecturale  indrukken waar tijdens de uitstap in Rotterdam. 

De leerlingen leren snel  een algemene vorm van een gebouw schetsen. 

De leerlingen leren hun indrukken te verzamelen in een schetsboek.  

 

Ruimere doelen: 

De leerlingen verbreden hun kennis over de (kunst)geschiedenis met een bezoek aan een stad.  

De leerlingen leren zich positief te gedragen tijdens een schooluitstap. 

De leerlingen leren snel indrukken artistiek te vertalen.  

 

Vak – en domein overschrijdende doelstellingen: 

Geschiedenis: De leerlingen leren over de geschiedenis en cultuur van een stad, door deze stad te 

bezoeken. 

Aardrijkskunde: De leerlingen bezoeken een stad dat gelegen is in een ander land en dat geografisch 

andere kenmerken heeft.  

Kunstgeschiedenis: De leerlingen leren over de architecturale geschiedenis dankzij een bezoek aan 

een museum en een tocht door de stad. 

 

 



 
 

Materiaal 
 

° Balpen 

° Grafietpotlood 

° Kleurstiften 

° Kleurpotloden  

° Schetsboek 

° Kijkwijzer 

 

 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen: 

Uitstap 

Museumbezoek 

Stadsbezoek 

Begeleide zelfstandig leren 

 

 

Didactisch materiaal: 

Rotterdam 

Museum “Het nieuwe instituut” 

Kijkwijzer  

 
 

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

 
De leerlingen leren hoe ze zich correct moeten gedragen tijdens een schooluitstap. Er worden geen 

drugs en alcohol getolereerd.  

De leerlingen blijven samen tijden de stadstocht, er wordt niet vrij rondgelopen in de stad.  

Op gepaste tijdstippen zal er worden gekeken of alle leerlingen wel aanwezig zijn.  

De leerlingen hebben respect voor de educatieve begeleiders in het museum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Evaluatie 

 
De leerlingen worden schriftelijk geëvalueerd op de kijkwijzer die zij tijdens het stadsbezoek moeten 

invullen. Deze kijkwijzer zal worden voorzien van feedback en zal worden terug bezorgd aan de 

leerlingen de volgende les.  

De resultaten van de snelle schetsen in de schetsboeken zullen klassikaal worden geavaleerd de 

volgende les in het klaslokaal.  

 

Welke gebouwen en architecturale vormen zijn je het meest bijgebleven?  

Welke architect is het meest aan bod gekomen tijdens de tocht?  

Op welke wijze heb je snel geschetst? Welke techniek heb je hiervoor gebruikt?  

Welke vormen komen het meest voor in de Rotterdamse architectuur?  

Welk materiaal heb je gebruikt bij het schetsen? Waarom?  

Wat vinden jullie van de resultaten? Waarom?  

  

 

Bronvermelding 

 
https://www.rotterdam.info/bezoekers/ 

http://www.hetnieuweinstituut.nl/ 

http://www.oma.eu/projects/1997/de-rotterdam/ 

http://www.oma.eu/ 

https://www.rotterdam.info/bezoekers/praktisch/tips/city-map-brochures/tips/architectuur-

wandelroute/ 

 

 

 

Timing 

 
Eén volledige dag tijdens het schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rotterdam.info/bezoekers/
http://www.hetnieuweinstituut.nl/
http://www.oma.eu/projects/1997/de-rotterdam/
http://www.oma.eu/
https://www.rotterdam.info/bezoekers/praktisch/tips/city-map-brochures/tips/architectuur-wandelroute/
https://www.rotterdam.info/bezoekers/praktisch/tips/city-map-brochures/tips/architectuur-wandelroute/


 
 

Beeld 

 

 
 

 

 

 
 

https://ronaldpuma.files.wordpress.com/2012/06/rotterdam-c-ronald-puma-0262-1200.jpg
http://metrouk2.files.wordpress.com/2014/01/159548522_10.jpg


 
 

 

http://www.groetenuitrijnmond.nl/cardcreator?cardId=3882&size=12


 
 

Generic City 

 

 

Algemene aspecten 
 

Onderwerp/thema:  

 

                   Stadsontwerp                   

                                                          

 

 

Uitvoeringstechniek: 

Deze opdracht is een combinatie van individueel werk en een groepswerk. Deze les gaat ook door op 

het einde van het schooljaar omdat vele zaken van de voorgaande lessen teugkomen. Tijdens deze 

les moeten de leerlingen eerst individueel een gebouw ontwerpen en bedenken. Het is de bedoeling 

dat de leerlingen dat gebouw ontwerpen en tekenen in zowel een voor-, boven- en zijaanzicht. 

Wanneer het gebouw is ontworpen moeten de leerlingen hun ontwerp omzetten in een maquette. 

De leerlingen zijn volledig vrij qua gebruik van materiaal voor het maken van deze maquette.  

Wanneer de leerlingen klaar zijn met het bouwen van hun maquette gaan we klassikaal een 

stadsplan opstellen aan de hand van de ontwerptekeningen van de leerlingen. Wanneer er door de 

klas een consensus is bereikt in verband met de vorm en de structuur van het stadsplan zal dit plan 

ook daadwerkelijk worden uitgevoerd op een grote klassikale maquette waar alle individuele werken 

worden in verwerkt. Als afwerking plaatsen de leerlingen de leerlingen figuren, bomen, voertuigen in 

de maquette en schilderen ze de ondergrond.  Tijdens deze les dient het werk en de teksten van de 

architect Rem Koolhaas als inspiratie.  

 

Beginsituatie 
 

Het gekende:  

 

De leerlingen hebben al een maquette gemaakt met verschillende materialen.  

De leerlingen kunnen een ontwerp maken en uitvoeren.  

De leerlingen kunnen zelfstandig werken aan een opdracht. 

 

Het nieuwe: 

 

De leerlingen leren klassikaal te werken aan een architecturale opdracht. 

De leerlingen leren een ontwerptekening te maken van een gebouw in voor-, boven- en zijaanzicht 

De leerlingen leren te overleggen met elkaar in verband met de opdracht.  

http://4.bp.blogspot.com/_F2fR0b87F7k/TR-eRh_xHhI/AAAAAAAAABQ/sjp8xMYwjnM/s1600/generic+city_small.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_F2fR0b87F7k/TR-eRh_xHhI/AAAAAAAAABQ/sjp8xMYwjnM/s1600/generic+city_small.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_F2fR0b87F7k/TR-eRh_xHhI/AAAAAAAAABQ/sjp8xMYwjnM/s1600/generic+city_small.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_F2fR0b87F7k/TR-eRh_xHhI/AAAAAAAAABQ/sjp8xMYwjnM/s1600/generic+city_small.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_F2fR0b87F7k/TR-eRh_xHhI/AAAAAAAAABQ/sjp8xMYwjnM/s1600/generic+city_small.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_F2fR0b87F7k/TR-eRh_xHhI/AAAAAAAAABQ/sjp8xMYwjnM/s1600/generic+city_small.jpg


 
 

Lesdoelen 
 

Algemene doelstellingen: 

De leerlingen leren een gebouw te ontwerpen in voor-, boven-, en zijaanzicht, en maken van dit 

ontwerp ook een maquette in materiaal naar keuze.  

De leerlingen stellen klassikaal een stadsplan op, en werken dit stadsplan ook effectief uit aan de 

hand van de gemaakte maquettes.  

 

 

Concrete doelstellingen : 

 

Technische lesdoelen: 

De leerlingen leren hoe ze een voor-,  boven, en zijaanzicht ontwerptekening moeten maken. De 

leerlingen leren aan de hand van enkele voorbeelden hoe je een technisch plan moet opstellen. De 

leerlingen beginnen vanuit het werken van een zijaanzicht. Ze hebben al gewerkt rond een zijaanzicht 

tijdens de opdracht Archist. Vanuit het ontwerp van het zijaanzicht maken de leerlingen nu ook een 

voor- en een bovenaanzicht op precies dezelfde schaal als het zijaanzicht. De leerlingen maken deze 

tekening met grafietpotlood en fijne zwarte stiften.  De leerlingen houden er rekening mee dat de 

het plan ook effectief moet worden uitgevoerd in een maquette.  

De leerlingen leren om samen een stadsplan te ontwerpen met plakkaatverf in groep. De leerlingen 

letter erop dat men elkaar niet stoort tijdens het ontwerpen op het groot karton van het stadsplan. 

Er moet ook een soort van continuïteit ontstaan bij het grondplan, een duidelijke communicatie 

tussen de leerlingen is dus een must.  

De leerlingen leren een bovenaanzicht te maken met plakkaatverf op het grote stadsplan. De 

leerlingen houden er rekening me dat het boven aanzicht van hun ontwerp op dezelfde schaal is als 

hun maquette zodat deze achteraf ook past. De leerlingen durven ook gewaagde kleuren te 

gebruiken bij het maken van het stadsplan.  

De leerlingen leren een maquette te maken aan de hand van een projectietekening door goed 

rekening te houden met de schaal. Ze kunnen het verband leggen tussen tekening en model.  

 

Concreet beeldende lesdoelen: 

De leerlingen leren een projectietekening te maken van een constructie/gebouw. 

De leerlingen leren een projectietekening om te zetten in een maquette.    

De leerlingen leren in groep een stadsplan te maken/ontwerpen. 

De leerlingen leren samen uit verschillende delen een evenwichtige compositie op te bouwen  

 

Ruimere doelen: 

De leerlingen leren samen te werken aan één opdracht en staan open voor de inbreng van derde. 

De leerlingen leren al de opgedane en aangeleerde kennis te gebruiken in één opdracht.  
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Vak – en domein overschrijdende doelstellingen: 

Kunstgeschiedenis: De leerlingen leren over de beroemde architect Rem Koolhaas aan de hand van 

zijn werken/stadsplannen en essays. 

Nieuwe media: De leerlingen leren werken met een videocamera en leren een eenvoudige montage 

te maken. 

 

Materiaal 
 

° Grafietpotlood 

° A-4 papier 

° Maquettekarton 

° Lijmstift 

° Secondelijm 

° Balsahout 

° Recyclagekarton 

° Penseel 

° Plakkaatverf 

° Vodden  

° Videocamera 

° Keuzemateriaal van de leerlingen. 

 

 

Didactische werkvormen en didactisch materiaal 

 
Didactische werkvormen: 

Bekend-Benieuwd-Bewaard: Tijdens de inleiding van deze les wordt de klas in kleine groepen 

verdeeld. De nieuwe opdracht wordt voorgelegd. Deze opdracht zijn stadsplannen en stadsvisies. In 

de groep wordt samengevat wat men al weet over het onderwerp (bekend), worden vragen 

geformuleerd naar wat men nog niet weet (benieuwd). Nadien wordt het onderwerp uitgediept door 

het didactisch materiaal dat de leerkracht bij heeft van de architect Rem Koolhaas. de groepen gaan 

na wat ze te weten zijn gekomen over het onderwerp discussiëren (bewaard).  

Onderwijsleergesprek 

Begeleide zelfstandig leren 

 

 

Didactisch materiaal: 

Afbeeldingen van stadsmaquettes van het architectenbureau van Rel Koolhaas.  

Afbeeldingen van de stadsontwerpen/tekeningen van Rem Koolhaas. 

Tekst/essay "Generic city" van de architect Rem Koolhaas. 
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Attitudes i.v.m. veiligheid, hygiëne en milieu 

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

De leerlinge leren tijdens een groepswerk te luisteren en te communiceren met elkaar.  

De leerlingen leren zo veel als mogelijk recyclagemateriaal te gebruiken, de leerkracht spoort dit ook 

aan. 

 

Evaluatie 

 
Wanneer de volledige stadsmaquette klaar is gaan de leerlingen een promotiefilm maken voor het 

ontwerp. Tijdens deze manier van evalueren leren de leerlinge met elkaar te communiceren over een 

werk. De leerlingen leren belangrijke facetten te herkennen en te benoemen aan de hand van een 

originele evaluatie.  

De leerlingen worden verdeeld in twee groepen. elke groep leerlingen heeft een videocamera ter 

beschikking. De leerlingen moeten zowel beelden maken van de stadsmaquette als interviews met 

de ontwerpers(leerlingen). Tijdens deze interviews moeten de leerlingen zo veel als mogelijk 

beeldende en architecturale termen gebruiken die aan bod zijn gekomen tijdens het schooljaar. 

Wanneer er voldoende beeldmateriaal is gemaakt zullen de leerlingen het beeldmateriaal leren te 

verwerken in een simpel montageprogramma (Het niveau van het programma hangt af van de 

voorafgaande kennis van de leerlingen)  

Het eindproduct van deze evaluatie is uiteindelijk een kleine film over de stadsmaquette met 

diepgaande interviews die eventueel ook kan dienen als promotiefilm voor de richting architecturale 

vorming op de schoolwebsite.  

 

Enkele vragen die de leerkracht eventueel kan stellen wanneer de leerlingen de promotiefilms aan 

het maken zijn:  

 

Welke architect is er aan bod gekomen tijdens de inleiding van de les? Welke kenmerken van deze 

architect kan je terugvinden in dit werk?  

Wat is de opzet van het stadsplan?  

Wat zijn de correcte termen die men gebruikt bij architecturale technische tekening?  

Hoe was het om samen te werken met andere architecten (leerlinge)? Op welke wijze heb je de 

verschillende stijlen weten te integreren in een stadsplan/ontwerp?  

Voor welke stijl heb je klassikaal gekozen voor het stadsontwerp? Organisch? Anorganisch? 

Dynamisch? Statisch?  

Op welke wijze heeft de tekst "Generic City" van Rem koolhaas jullie stadsplan beïnvloed?  

Wat vinden van jullie resultaten? Waarom? 
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Bronvermelding 

 
http://www.moma.org 

http://www.quondam.com 

http://www.meulensteen.com 

http://www.oma.eu 

 

 

Timing 

 
Drie lessen van drie lesuren. 
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Beeld 
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