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 Deze lesuitwerking en activiteit in het kader van collegiale intervisie maakt deel uit van de Leertaak 

Taalbeleid, ILS docent Nederlands HAN. 
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Lesplan CKV les omvorming taalgerichtheid  

Taaldoelen: - leerlingen kunnen de tekst van hoofdstuk 3 lezen; 

  - leerlingen  hebben overzicht van de belangrijkste begrippen; 

 - leerlingen leggen een relatie met de eigen ervaringen en beleving van kunst; 

 - leerlingen benoemen moeilijke woorden in de tekst;   

- leerlingen oefenen in het toepassen van het vakjargon bij kunstbeelden. 

Beschrijven van de kunstwereld; onderzoeken van de kunstwereld; reageren 

op de kunstwereld.  

Tijd 
Stappen 

 
Docentactiviteit Leerlingactiviteit Materiaal 

2   2’   
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Inleiding  

Terugblik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie 

Stap 1  

Activeren 

voorkennis en 

helpen bij het 

doorgronden 

van de opbouw 

van het 

hoofdstuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik op vorige les 

hoofdstuk 2 Architectuur.  

Terughalen van de 

belangrijkste begrippen. 

Het in eigen woorden laten 

weergeven van 

vaktaalwoorden.   

Vandaag hoofdstuk 3 

Beeldende kunst. De 

docent geeft aan dat dat bij 

Beeldende Kunst de 

begrippen terugkomen, 

maar net weer anders.   

 

Als aandachtrichter en 

overgang van Architectuur 

naar een andere vorm van 

3D Beeldende Kunst wordt 

het filmpje van Theo 

Jansen getoond. 

 

De docent laat de 

leerlingen in tweetallen 

bespreken of ze begrippen 

uit de Architectuur terug 

zien komen. Zo vindt 

transfer van begrippen 

(CAT) plaats van de ene 

kunstvorm naar de andere. 

Ook vraagt de docent te 

letten op hoe ze denken 

dat de beesten bewegen 

(de leerlingen volgen 

immers een technische 

opleiding). Praten over de 

observatie (Van de Kamp, 

2015) De docent heeft 

hiermee inzicht in welke 

taal de leerlingen tot hun 

beschikking hebben om 

Tijdens de opstart zitten de 

leerlingen in tweetallen. De 

leerlingen noemen en 

verwoorden (DAT) de 

belangrijkste begrippen uit de 

architectuur, zoals geometrische 

vorm, symmetrische vorm en 

organische vorm, alsook de 

begrippen constructie, 

compositie en materialen; zij 

noemen er in trefwoorden bij 

waar het ook alweer mee te 

maken heeft.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen praten over de 

constructie en kenetische 

beweging. De leerlingen 

betrekken zo de beroepswereld 

bij de kunstwereld.   

 

 

Digibord.  

 

De docent zet de 

belangrijkste begrippen op 

het bord met de trefwoorden 

erachter (taalsteun).  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=MYGJ9jrbpvg (4.32’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De docent ordent de 

gestippelde woorden op het 

bord. Hierdoor ontstaat er 

een soort van mindmap van 

6’ 

https://www.youtube.com/watch?v=MYGJ9jrbpvg
https://www.youtube.com/watch?v=MYGJ9jrbpvg
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Stap 2 

Analyseren 

van hoofdstuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kern 

Stap 3 

Introduceren 

begrippen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwerking 

Stap 4 

 

erover te praten.  

Introduceren hoofdstuk 3 

Beeldende Kunst 

 Als je kijkt naar de 

plaatjes, de kop en 

kopjes en de 

gestippelde woorden in 

dit hoofdstuk, waar 

denk je dan dat de 

tekst over gaat? 

 Herkent iemand één 
van de plaatjes? Wat 
kun je ervan vertellen?  

 Heeft er iemand enig 
idee wat de plaatjes 
met elkaar te maken 
hebben? 

 Als jullie de 
gestippelde woorden 
uit de tekst halen, wat 
komt er dan op het 
bord te staan? 

 Formuleer eens drie 
vragen bij het 
voorgaande waarvan 
je denkt dat je de 
antwoorden erop in de 
tekst vindt. 

 Wat weten jullie er al 
van?  

 

Installatiekunst 

Het is best lastig om te 

praten over kunst. Dat kun 

je ook zien in dit filmpje  als 

je aan mensen vraagt ‘Wat 

is installatiekunst’.  

De docent vraagt de 

leerlingen te letten op hoe 

anderen dat doen en wat 

hen daarbij opvalt.  

De docent wijst de 

leerlingen erop dat 

wanneer mensen bij het 

kunstwerk staan ze 

houvast hebben aan de 

omgeving (context helpt).  

De docent modelt een 

beschrijving. Expliciet 

maken hoe het praten 

erover gaat (taalhulp). 

De docent legt de 

productieve opdracht uit. 

De docent bevraagt 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen bekijken hoofdstuk 3 

en reageren op de vragen.  

Leerlingen benoemen de 

woorden en geven aan wat naar 

hun idee de link is tussen de 

plaatjes.   

Ze benoemen de gestippelde 

woorden in de tekst. 

 

 

De leerlingen bedenken drie 

startvragen en bespreken met 

elkaar wat ze al weten 

(interactie / voorkennis 

activeren).  

De leerlingen hebben zo inzicht 

in de  opbouw en structuur van 

de tekst en er worden 

verbanden gelegd tussen de 

onderdelen..  

 

 

 

De leerlingen vertellen wat hen 

opvalt in het vertellen over 

kunst. De leerlingen krijgen 

gevoel voor de opbouw van het 

taalgebruik bij een typische 

taaltaak van dit vak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

begrippen (Hajer, 2008).  

Zie voor een overzicht van 

de woorden in de tekst p.9. 

 

 

 

 

 

 

De docent noteert de drie 

startvragen op het bord. 

 

 

  

 

 

 

https://vimeo.com/14016530

0 

De docent kan aandacht 

geven aan het onderscheid 

tussen schooltaalwoorden 

(die je helpen een opdracht 

te begrijpen, wat je moet 

doen), vaktaalwoorden (die 

maken dat je over kunst of je 

beroep kunt praten als een 

expert – iemand die er iets 

van weet – en dagelijkse 

woorden die maken dat je 

elkaar makkelijker kunt 

begrijpen (taalsteun).   

 

Dialogisch leren tijdens het 

maakproces aan de hand 

van open vragen (interactie). 

Voor mogelijke open vragen 

zie p.13. 

 
 

 

 

 

 

 

7’ 

10’ 

25’ 

https://vimeo.com/140165300
https://vimeo.com/140165300
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Afsluiting  

Stap 5 

Terughalen 

doel 

tussendoor het proces met 

open vragen. 

Hoe ga je rekening houden 

met de inhoud? 

(beschrijving) 

Wat denk je dat daarbij 

belangrijk is? (beschrijving) 

Heb je je idee kunnen 

verwezenlijken? 

(verklaring) 

Heb je je werk verandert 

en waarom? (verklaring) 

 

De docent vraagt wat de 

leerlingen deze les hebben 

geleerd en vraagt de 

belangrijkste begrippen te 

verwoorden en betrekt 

daar de woorden op het 

bord in. Is er al een 

startvraag beantwoord? 

De leerlingen gaan in groepjes 

van vier aan het werk met de 

opdracht uit het werkboek. De 

leerlingen reflecteren tussentijds 

op het maakproces en krijgen 

feedback op wat ze vertellen 

over het maakproces.  

 

 

 

 

 

De leerlingen geven een reactie 

op het gevraagde.  

5 
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Hoofdstuk 3 Contrast
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7 

 
 



 
8 

 
. 
Bron: Contrast. Kunstvakken / CKV vmbo door M. van der Hulst, 2018. Groningen: Staal & Roeland. 
Copyright 2018, Staal & Roeland.  
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Woordgebruik in hoofdstuk 3 beeldende Kunst , Contrast  Kunstvakken / CKV vmbo p. 

18-25   

 
printen constructie installaties denk aan nieuwe versie 

maken 

inspireren schetsen 2D    plat niet alleen, 

maar ook 

evolutie 

aan te pas 

komen 

 3 D    

ruimtelijk 

met name effect 

vervoerder  voorstelling vervolgens ontwerpen 

transporteren  figuratie dus beschrijven / 

omschrijven 

bijzonder  abstract uiteindelijk stoffen 

mengen 

escorte  vorm 

functie 

inhoud 

  

geregeld  vloeiende lijnen   

kenmerken  samenkomen van 

lijnen 

  

sfeer technieken geometrische 

vormen 

ondertussen uitstralen 

emotie transparant organische 

vormen 

toch  fragment 

evenwicht verschillen en 

overeenkomsten 

tussen 

gestileerde 

vormen 

daarvoor uitbeelden 

harmonie vergaderen primaire kleuren waardoor object 

combinatie catalogus secundaire 

kleuren 

uiteindelijk gezichtspunt 

favoriet flyer 

 

ritme elke denkbeeldige 

lijn  

patent hebben promotiefilmpje graffiti voorbeelden 

zijn / 

bijvoorbeeld 

toevoegen aan 

festival  perspectief omdat Iets ontstaat 

(ontstaan) 

vlog  diepte geven zoals… detail 

horizon  overlapping eerst uitdrukken van 

iets / 

uitdrukking 

geven aan  

kwetsbaar   verdwijnpunt dan bewerken 

uitstraling 

hebben 

 atmosferisch 

perspectief 

 vervormen 

serie  lijnperspectief  Iets spreekt 
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aan 

(aanspreken) 

massief  compositie  onderzoek 

doen naar 

bruikbaar  symmetrische 

compositie 

 presentatie 

maken 

chic  diagonaal 

compositie 

 zorgen voor 

een beeld 

levensverhaal  boetseren  een verslag 

maken 

selfie  houwen  opdrachten 

uitvoeren 

social media  beitelen   

persoonlijke 

spullen 

 fresco 

olieverf 

aquarel 

acrylverf 

gouache 

plakkaatverf 

tempera 

  

  expressionistisch   

  werken   

  zelfportret   

  verdelen over een 

oppervlak  

  

*Jargon dat in de techniekvakken een andere betekenis heeft dan in de kunstvakken.  
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Dialogisch leren, open vragen voor het bevragen van kunst  
Vragen die talig denken en handelen (spreken, schrijven, informatie vergaren) ondersteunen. 

Het vraagt inspanning om tot een antwoord te komen. Je komt tot een betekenis in interactie 

met anderen. In plaats van dat het antwoord als het ware wordt aangereikt. 

- Stel startvragen. 

- Stel vragen om te beantwoorden met een opvolgvraag  (ben als het ware de innerlijke 

stem, die het denken naar buiten brengt). Stilte is de vriend van denken, dus vul stiltes 

niet te snel in. Uiteindelijk wordt de stilte altijd ingevuld, er komt altijd wel iemand met een 

antwoord. Wat nog meer? Is er iemand met een ander antwoord misschien? Ik vraag me 

af wat je bedoelt met…, ik vraag me af hoe zich dit verhoudt tot wat we al weten… 

- Breng op sleutelmomenten informatie in. Breng gerelateerde leerstof in, gebruik 

anecdotes, verhalen, documenten, overzichten, schema’s, beeldmateriaal, et cetera. 

Informatie die aanzet tot meer vragen en denken. Koppel terug, zodat helder is wat er tot 

nu toe op tafel ligt. 

- Zie de voor de voor de hand liggende vragen en antwoorden als ‘opwarmertjes’ om 

diepgaander nadenken te stimuleren. Door het aanhoudend zoeken naar meerdere 

antwoorden ontstaat de ervaring dat er niet zoiets is als het enige juiste antwoord. 

 

 

A: interactief dialogisch: docent en leerlingen praten over diverse ideeën vanuit 

verschillende perspectieven. 

B: noninteractief dialogisch: de docent belicht verschillende dimensies en invalshoeken en 

vat deze samen. 

C: interactief authoritatief: de docent licht er een dimensie of invalshoek uit en regisseert 

het gesprek via de vraag-antwoord-route. 

D: noninteractief authoritatief: de docent presenteert een gezichtspunt aan de leerlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeldvragen, uiteraard hieruit een keuze te maken: maak deze afhankelijk van het te 

bespreken kunstwerk specifieker en zorg voor afwisseling in het aspect wat het aanroert. 

Deze manier van werken leent zich erg goed om kunstwerken ook in te zetten voor andere 

vakgebieden.  

Voorbeeldvragen: OPEN vragen (Van Os, z.d.): 

 Waarom kies je voor dit werk? Wat spreekt je aan? 

 Wat stoort je in dit werk? Waar komt dat door? 

A B 

C D 

dialogisch 

authoritatief 

interactief 
noninteractief 
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 Wat voor informatie kun je erover vinden? Hoe zoek je naar en check je (meer) 

informatie? 

 Waarover zou je het wel met de anderen willen hebben? 

 Wat valt je op aan dit werk…. Is iemand anders iets anders opgevallen? 

 Maak een lijst van woorden die bij je opkomen als je naar dit kunstwerk kijkt. Hoe komt 

het denk je dat deze bij je opkomen? 

 Welke associaties heb je / kun je maken bij dit kunstwerk? Hoe dat zo? 

 Wat komt je bekend voor aan dit werk? Waarmee ben je minder bekend of vertrouwd? 

 Hoe beschrijf je deze kleur? Als het werk in een andere kleur komt, wat is daarvan denk 

je het resultaat? Hoe verandert het dan, voor jou?  

 Welke vragen kun jij bedenken bij dit kunstwerk? Hoe zouden de antwoorden erop 

kunnen luiden? 

 Wat is dé vraag met betrekking tot dit onderwerp? Is iedereen het daarmee eens? 

 Kun je beschrijven wat er in dit schilderij gebeurt? Wat kun je er nog meer over zeggen? 

 Waarin komen gebouwen en sculpturen overeen? Waarin verschillen ze? 

 Dat is een interessante gedachte / idee. Wil je er meer over vertellen? 

 Wanneer dit beeld geluid zou maken, hoe zou het dan klinken? 

 Wat bedoel je daar mee? 

 Welke vragen werpen hier nog meer een licht op? 

 Hoe omschrijf je wat de kleuren teweeg brengen in dit schilderij? 

 Waar doet dit je aan denken in je eigen leven? Ligt dat voor iedereen zo? 

 Kun je me een voorbeeld geven? Hebben anderen misschien ook een voorbeeld? 

 Wat is je belangrijkste punt? 

 Wat voor soort beelden komen er in je op wanneer je naar deze muziek luistert? 

 Maakt het uit of dit werk is gemaakt in materiaal x of y? 

 Wat is registratie en wat is manipulatie in dit beeld, kun je dat nog nader toelichten? 

 Kun je het ook nog op een andere manier zeggen, uitleggen? 

 Dit is sciencefiction, welke problemen van nu zie je daarin terugkomen?  

 Laat het kunstwerk je op een andere manier over het leven, jouw leven, nadenken? 

 Welke gevoelens denk je dat de kunstenaar wil oproepen? 

 Wat voor patronen ontdek je in dit schilderij? 

 Wat is hier de belangrijkste kwestie? 

 Waarom zou een kunstenaar foto’s maken? 

 Hoe verhoudt zich dit tot het onderwerp, probleem of ons gesprek? 

 Je lijkt dit onderwerp te benaderen vanuit xxx perspectief. Wat maakt dat je kiest voor die  

zienswijze? Hoe zou je er nog anders naar kunnen kijken?  

 Hoe denk je dat andere mensen of groepen reageren? Waarom? Wat beïnvloedt hen? 

 Hoe zou je de tegenwerpingen van xxx willen beantwoorden? 

 Wat is jouw gevoelsindruk? Wat is daarop jouw reactie? Hoe komt dat denk je? Kun je de 

oorzaak hiervoor terug vinden in het kunstwerk? Wat is het dat zo’n gevoel of emotie in 

jou wordt  opgeroepen? 

 Wat voor invloed heeft de titel van het kunstwerk? 

 Is het werk voor een bepaalde plek of situatie gemaakt? Zo ja, wat ben je er over te 

weten gekomen? 

 Beschrijf de voorstelling. Is het alleen maar fantasie of abstractie? Waar leid je dat uit af? 

Is het figuratief, wat zie je? 
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• Wat zijn je ideeën over kunst? Heb je ervaringen rondom kunst? 

 Laat het kunstwerk je over tijd nadenken? In welke tijd is het kunstwerk gemaakt en kun 

je dat op een of andere manier terugvinden in het werk? Kun je een kunstwerk eigenlijk 

ook ‘lezen’?  

 Ziet iemand dit anders? 

 Is het kunstwerk te verbinden met andere werken van deze kunstenaar? Kun je het werk 

verbinden aan kunstenaars van vandaag de dag? 

 Wat beweer je? Zijn daarvan feiten te benoemen? Wat zouden wij in plaats daarvan 

kunnen beweren? 

 Denk je dat de achtergrond van deze kunstenaar – wie is het – je iets kan vertellen hoe 

en waarom het werk is gemaakt, of waar het over gaat? 

 Waarom heeft de kunstenaar het werk mogen maken? Weet je wie de opdrachtgever is 

en hoe kan dat van invloed zijn op een werk? 

 Wat zal iemand die het niet met je eens is, (kunnen) zeggen? 

 Wat is een alternatief? 

 Heeft het kunstwerk hier altijd gestaan? Vanaf wanneer en wat is bekend van die tijd? 

 Begrijp ik je goed, als ik denk dat je zegt…..? 

 Als jij de collectie, tentoonstelling mag samenstellen: wat voor veranderingen breng je 

dan aan en waarom? 

 Al wat je zegt hangt af van het idee dat… 

 Waardoor zou het werk beïnvloed kunnen zijn (stijl, esthetische regels, verhaal of 

genre,…)? 

 Behoort het werk tot een bepaalde kunsthistorische of culturele traditie? 
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Spreek – en schrijfkader rondom kunst  

Een kader ondersteunt de respons op feitelijke genres (verslag (theaterbezoek), procedure 

en verklaring) en waarderende genres (beschouwing en respons). 

• de waarderende respons, waarin bepaalde kenmerken van de kunstuiting worden 

beoordeeld; 

• de interpreterende respons, waarin de kunstuiting in bepaalde context wordt geplaatst; 

• de kritische respons, waarin de interpretatie wordt besproken. 

Voor wie spreek je? Voor wie schrijf je?  

 verkennen-verbreden-verdiepen-verbinden-experimenteren-produceren. 

 waarnemen-kijken-luisteren-voelen-proeven-ruiken-ervaren van cultuur. 

 verbeelden-interpreteren-fantaseren over, verzinnen en maken van kunst & 

cultuur. 

 conceptualiseren-betekenis toekennen-vertellen over-benoemen-

classificeren, oordelen over kunst & cultuur. 

 analyseren-reflecteren-verklaren-onderzoeken-verbanden leggen-verwoorden 

van verschillen en overeenkomsten in visies, meningen, ideeën en 

opvattingen… 

  

Op basis van:  

 

Inleiding op thema en onderwerp 

    Midden  kiezen - logisch ordenen – duidelijke uitleg, voorbeelden,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alinea 1 deelonderwerp en dimensie + invalshoek. 

Eén kern – werk deze uit - noteer trefwoorden – schrijf nog niet 

in volzinnen. 

Alinea 2 deelonderwerp en dimensie +invalshoek. 

Eén kern – werk deze uit - noteer trefwoorden – schrijf nog niet 

in volzinnen. 

 

Alinea 3 trefwoorden deelonderwerp en dimensie + invalshoek. 

Eén kern –werk deze uit - noteer trefwoorden – schrijf nog niet 

in volzinnen. 

 

 

 

Slot conclusie en / of samenvatting feitelijk / waarderend 
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Hoofdstuk 10 
boek 

soepele overgang-  

mvomieke 

 Thema 

 Media & Communicatie 

 Inspiratie & Vormgeving 

 Duurzaamheid, Stadsontwikkeling, 

Communities. 

 Identiteit, Diversiteit en  

 Samenleving. 

 Kunst & Maatschappij.  

Dimensies ‘bril’ 

1. Ambachtelijk en industrieel 

2. Amusement en engagement 

3. Autonoom en toegepast 

4. Digitaal en analoog 

5. Feit en fictie 

6. Herkenning en vervreemding 

7. Individueel en coöperatief 

8. Lokaal en globaal 

9. Schoonheid en lelijkheid 

10. Traditie en innovatie 

11. Monodisciplinair, multidisciplinair, 

interdisciplinair. 

ScEPTED invalshoeken: context / 

wereld: wie, wat, waar, hoe, waarom, 

welke: 

a) sociaal 

b) cultureel, antropologiscgh 

c) economisch 

d) politiek 

e) technologisch 

f) ecologisch 

g) demografisch 
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Observatie (voorafgaand aan intervisie taalgerichte les kunstvakdocent) 
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Kunst , taal en betekenisonderhandeling 

Het praten over kunst is vrij 

abstract: wat bedoelt de kunstenaar 

met zijn werk, wat kan hij zeggen of 

‘zegt’ het werk over het werk?  Welk 

proces is eruit afleesbaar en hoe 

valt dat af te lezen uit het werk? 

Waarom is het werk zoals het is? 

Aan kunstwerken zit als genre een 

beschrijvende, een onderzoekende 

én een waarderende kant.  Wat is 

de gevoelsuitwerking, de estheti-

sche impact?  Is er sprake van  

 

 

 

 

 

 

dat ook het geval is binnen het domein Nederlands,  waarbij de lezer of luisteraar reageert 

op een verhaal of hoorspel. Misschien kun je zelfs stellen dat respons het kenmerk is van de 

kunstvakken. Daarin vindt de betekenistoekenning plaats. Het leren waarderen van kunst vormt 

de kern bij CKV. Daarmee is er binnen kunstonderwijs expliciet aandacht voor  de communi-

catieve functie van taal, alsook voor de expressieve en conceptuele functies ervan. 

 
vmbo Eindterm CKV/K/4  

De kandidaat kan met betrekking tot de culturele activiteiten: 

• een kunstdossier samenstellen waarbij hij verslag doet van het voorbereiden en 

ondernemen van culturele activiteiten; de  leerlingen onderzoeken een (aspect van) 

artistiek creatief proces, zoals de productie (bijvoorbeeld een voorstelling), de receptie 

(zoals een publieksonderzoek) of de verwerking van kunstuitingen. De informatie kan op 

diverse manieren worden verkregen, zoals door eigen ervaring of observatie, een 

enquête of interview en worden verwerkt in een presentatie, een filmpje, een kunstwerk. 

• aan de hand daarvan reflecteren op zijn ervaringen, interpretaties en waarderingen. De 

reflectie op een kunstuiting kan niet beperkt blijven tot een eenvoudige persoonlijke 

waardering, maar moet verschillende aspecten kunnen belichten, verbanden (overeen-

komsten en verschillen) leggen met andere kunstuitingen en de maatschappelijke, 

culturele en kunsthistorische context. De leerlingen moeten verschillende standpunten en 

kunstvormen naast elkaar kunnen plaatsen (beschrijven) en ook waarderen.  

 

 

Lesobservatie van een kunstvakcollega 

Ik heb een les voor derdejaars Kader beschouwd dat als thema Beeldende Kunst heeft, 

hoofdstuk 3 in het methodeboek Contrast. Zie pagina 15 observatieformulier. Bij deze 

observatie gaat het niet zozeer om taal als instrument van de verbeelding, maar om 

taalgebruik om over kunst te praten en te schrijven. Een drietal bevindingen.  

 

Figuur 3. Talige aspecten van een vaktekst. 

Overgenomen uit “Redeneren en formuleren bij 

Kunstvakken. Een vakspecifieke uitwerking van 

taalgericht vakonderwijs”, SLO (2018). Figuur 1. Talige aspecten van een vaktekst.  
Overgenomen uit Redeneren en formuleren in  de 
kunstvakken. Een vakspecifieke uitwerking van  
taalgericht vakonderwijs door P. Marsman,  B. Van  
der Leeuw, B en  T. Meestringa, T, 2018. Enschede:  
SLO.  Copyright 2018, SLO. 
 

een artistieke gewaarwording, die 

je kijk op kunst of wereldlijke 

gebeurtenissen verandert? Want 

respons is een wezenlijk kenmerk 

dat samenhangt met kunst, zoals 
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Lesfragment lesdoelen: de vakdocent kan de lesdoelen sterker aanzetten in haar 

lessen en dat steeds op dezelfde wijze doen. Waarbij zij het waarom van de materialen 

die zij gebruikt in de mondelinge toelichting meeneemt en varieert in dialogen (spannend 

en verrassend houden). Vooral in het begin van de les is het belangrijk om langer stil te 

staan bij de stoforiëntatie: waar gaat het om in dit thema, wat is de kern en hoe leer je je 

uitdrukken rondom dit thema? Vanuit die oriëntatie kan een lijn worden geweven van 

begrippen naar betekenis geven en het zelf het zelf produceren en hanteren van nieuwe 

begrippen en vervolgens naar de opdrachten en (zelf)evaluatie  en / of beoordeling.  

Collega’s maken de opmerking dat introducties kort dienen te zijn in het vmbo vanuit de 

gedachte dat die al gauw te lang duren voor vmbo-leerlingen. Maar Nederlandse 

kinderen zijn doorgaans niet opgevoed met aandacht voor kunst en cultuur. Dat 

betekent dat er veel tijd moet worden uitgetrokken om de leerlingen te brengen van DAT 

(Dagelijkse Algemene Taalvaardigheid) naar CAT (Cognitieve Academische Taalvaar-

digheid) binnen dit domein. Daarmee wordt een stevige vakinhoudelijke basis gelegd.  

 

Lesfragment kernbegrippen toelichten: de kernbegrippen zoals die voor dit onderdeel 

in het examen zitten, komen aan bod (kennisbasis vmbo). Deze kunnen echter wel 

gerichter aan bod komen. Deze blijven onder de waterspiegel. Ze zitten nu verwerkt in 

aandachtrichters en voorbeelden, maar worden niet nadrukkelijk naar voren gehaald en 

in de dialoog betrokken. Het is van belang om deze te concentreren in een lesonderdeel, 

zodat ze in samenhang komen. Het is aan de vakdocent om daar het momentum voor te 

bepalen. In de kern of als afsluitende conclusie van hetgeen in de les is geleerd. De 

docent maakt snel een overstap naar de opdracht. Mogelijk kan ze een paar filmpjes 

laten zien en een dia met begrippen daaraan koppelen en aan de leerlingen vragen of 

ze begrippen aan het filmpje kunnen koppelen en hoe ze de begrippen in dagelijkse taal  

uitleggen. Of een aantal begrippen op het bord schrijven en vragen of de leerlingen 

willen reageren op de beelden en daarbij zo veel mogelijk en zo gepast mogelijk de 

bordwoorden daarin gebruiken Al dan niet met synoniemen / omschrijvingen. Waarbij 

anderen aanvullingen kunnen geven of een en ander samenvatten. Een manier om 

inzicht bij leerlingen  te checken door ze zelf te laten formuleren. De docent vult dat eventueel 

aan.  

 

Lesfragment samenhang in opdrachten: de methode verbindt de opdrachten aan de 

context, maar brengt de opdrachten niet in verbinding met elkaar. Ik heb onvoldoende 

zicht op hoe het curriculum en de verschillende lessen in elkaar steken. Mogelijk is dit al 

eerder aan de orde geweest. De docent kan een verbinding maken met de behandelde 

begrippen door deze sterker in de vormvereisten terug te laten komen, wat in het 

methodeboek niet wordt gevraagd. Binnen de kaders blijft er dan voldoende vrijheid over voor 

een eigen conceptuele uitwerking. 

 

Extra focus: tijdens de observatie heb ik extra gelet op de op de interactie. Het valt mij 

op dat de docent in deze les vooral gericht is op de productieve taken zoals opdracht 1c, 

2c en 7b. Zij toont bijvoorbeeld het filmpje van Theo Jansen (dit filmpje past goed bij de 

doelgroep én plaatst de opdracht in een context). Ik merk dat de leerlingen in de les  

weinig aan het woord zijn. De docent geeft vooral zelf toelichting bij de beelden uit het 

werkboek, in plaats van dat leerlingen het over de techniek van het kunstwerk en het 

ambacht van de kunstenaar hebben. Zeker voor leerlingen van techniek ligt hier een 

mooie kans.  
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Analyse van de vakmethode naar vaktaallijn en taalgerichte vakdidactiek 

Het Hub van Doorne werkt met de methode Contrast (2018). Kijkend naar de vakmethode 

aan de hand van de Checklist talige struikelblokken van Van de Laarschot (1997), dan vallen 

een paar dingen op.  

 

o Taalgebruik  
De methode is toegankelijk geschreven, in een actieve stijl met veel gebruik van 

tegenwoordige tijd. De zinnen zijn kort, maar niet staccato en samengestelde zinnen worden 

niet gemeden. Zie p. 5-8. 

De methode bevat veel (taal)opdrachten in de vorm van verwoorden van respons, maar een 

duidelijke vaktaalleerlijn is er niet in te ontdekken. Het kan helpen om een focus aan te 

brengen op een beperkt aantal kernbegrippen en adequate formulering van taal-denkrelaties. 

Een stoforiëntatie vanuit een talig perspectief brengt deze in kaart. Welke leerstofgehelen 

komen aan bod? Wat is het doel van iedere les bij een onderdeel?' Want in de methode 

zitten ze verstopt in het materiaal. Deze worden niet expliciet in de handleiding van de 

methode vermeld. Een scherpere formulering van de vak(taal)doelen steunt de docent om 

dat taalgebruik in de les te vertellen, leerlingen daarin te volgen en te beoordelen en er 

gerichte feedback en taalsteun bij te geven. De aard van het vak beïnvloedt het 

(vakspecifieke) taalgebruik. Al wordt de taal vooral gekleurd door het perspectief van de 

docent en de leerling op een vak, dan nog is het van belang om met het vakregister uit de 

voeten te kunnen. 

 

o Veronderstelde kennis 
Het bepalen van het doel is belangrijk, inclusief de taaldoelen. Die geven samen houvast en 

zijn richtpunt voor de didactiek; bij kunstonderwijs kunnen lessen op tal van manieren  

worden ‘opgeleukt en verlevendigd’  zonder dat de werkvorm er expliciet aan bijdraagt dat  

leerlingen zich de vakleerstof (talig) eigen maken. Afwegingen maken van inzet, helpt om te  

bepalen waar binnen een activiteit de nadruk komt te liggen om van het geheel een rijke 

ervaring (Respons)  te krijgen. Tekenen kan dan bijvoorbeeld dienen om de eigen observatie 

te scherpen of om tekenvaardigheid op te doen, een essay schrijven om te reflecteren of om 

een artistieke reactie te geven op het object. Als docent moet je dus zelf voor het vaststellen 

van de lesdelen bepalen wat de leerlingen in die les moeten kennen/kunnen aan het eind 

van de les en wat in ieder geval aan de orde moeten komen om  het doel van de les te 

bereiken. En, ook niet onbelangrijk, wat moeten leerlingen onthouden van de les?' De 

methode reikt hiervoor geen duidelijke kaders aan. Ook bevat de methode naast de 

begrippen weinig informatie over kunststromingen op zich. Dat is toch wel van belang, omdat 

kunstenaars op elkaars werken voortborduren en reageren. Een kunstwerk is een beeldende 

spiegel in de tijd. Iets weten van de tijd en stroming geeft context mee aan werken. Er wordt 

vaak en veel gevraagd wat een leerling van iets vindt, maar een leerling hoeft dit niet echt te 

relateren aan kennis over kunst en hoe hij of zij dat verbindt aan de eigen kijk op de wereld 

of op zichzelf. In die zin zet de methode niet direct aan tot leren over en door kunst.   

 

In de kunstvakken worden veel begrippen gebruikt om het materiaal, de bewerking, de 

beeldende aspecten en voorstelling te bespreken. Dit gebeurt vooral mondeling. Voor 

verdieping en verbreding bepaalt de docent wat de leerlingen met de leerstof moeten doen:  

bijvoorbeeld stukjes informatie begrijpen, de grote lijn van de tekst samenvatten, 

kernbegrippen kennen en/of informatie opzoeken. De methode voorziet ruimschoots in 
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aandachtrichters en visueel materiaal, maar niet zozeer in de vorm van instructie- en / of 

demonstratiemateriaal. Dit is voor leerlingen van het vmbo extra belangrijk, want zij zijn 

minder gewend om te werken in concepten en contexten.  

 

o Uiterlijk en vormgeving 
De methode lijkt met de tekstblokjes - die ongeveer allemaal van gelijke omvang zijn - 

overzichtelijk. Op de linkerpagina’s de theorie, op de rechterpagina’s de opdrachten. Toch is 

de cohesie tussen die blokken multimodale communicatie niet zo helder als de bladspiegel 

doet overkomen, waardoor leerlingen moeite hebben de rode draad te volgen en er geen 

begrip over het geheel van de aangeboden kenniselementen ontstaat. Een aanzienlijk deel 

van de producerende opdrachten wordt voorgegaan door opdrachten die de leerling vragen 

een werk  vanuit bepaalde perspectieven te bekijken. Het is van belang dat de leerling ‘van 

bril’ wisselt, zodat de leerling tot een rijkere interpretatie komt. Een leerling moet oefenen in 

deze perspectiefwisseling aan de hand van elf vastgestelde dimensies. Deze dimensies 

komen echter in de methode pas in hoofdstuk 10 naar voren en het .inoefenen wordt niet in 

de hoofdstukken getraind. Op dit aspect wordt het niveau van de leerlingen mogelijk 

overschat door vorm-inhoud-functie-dimensies niet expliciet te benoemen en te modelen hoe 

ze dit in hun vaktaalvocabulaire kunnen integreren. Mijns inziens biedt een ‘niet aangekleed’ 

overzicht, een staalkaart met voorbeeldzinnen en formuleringen, de leerlingen meer houvast. 

Die kunnen leerlingen dan bij alle hoofdstukken erbij houden.  

De docent CKV en de docent Nederlands kunnen samen de vakteksten bekijken en 

bedenken hoe de tips kunnen worden gebruikt op drie niveaus: de vakteksten  als geheel, de 

woordenschat (zie pagina 5-8 voor hoofdstuk 3 Contrast) en de vragen en opdrachten.  

 

Een taalgerichte vakles  

De docent kan steeds modelen hoe zij de verschillende aspecten en dimensies volgens een 

patroon erin betrekt als ook steeds de genreregisterdimensies veld, toon en modus (Van der  

Leeuw & Meestringa, 2014); (deze dienen vereenvoudigd te worden voor gebruik op vmbo-

niveau). De dimensies en registerdimensies zijn dan steevast onderdeel van het spreekkader 

en schrijfkader binnen CKV en daarmee slijt het handelen rondom een genre in. In kunst-

educatie vooral het feitelijke genre (procedure en verklaring) en het waarderende genre 

(beschouwing en respons).  

De docent kan sterker inzetten op de werkvorm van het dialogisch leren (Van de Kamp, 

2014). De dialoog kan de grondvorm zijn in de didactiek. De docent kan de leerling helpen 

de waardering te richten en te onderscheiden:  

• de waarderende Respons, waarin bepaalde kenmerken van de kunstuiting worden 

beoordeeld; 

• de interpreterende Respons, waarin de kunstuiting in bepaalde context wordt geplaatst; 

• de kritische Respons, waarin de interpretatie wordt besproken. 

Kern in kunsteducatie is dat je de interpretatie van een afbeelding of tekst bevraagt bij de leerling 

en daar als docent met je leerlingen over praat of de leerlingen aanzet daar met elkaar over 

van gedachten te wisselen. De vragen bij de opdrachten lenen zich daarvoor, het is zeker 

aan te raden om deze in de les te stellen en bij minstens twee leerlingen door te vragen. Zie 

bijlage J. Tips voor het soort vragen: open vragen, er is niet één juist antwoord. De vragen 

zetten aan tot denken en leiden vaak tot discussie of debat. Ze vragen hogere orde denken: 

analyseren, afleiden, evalueren, voorspellen. Je kunt het antwoord niet vinden door alleen 

kennis te reproduceren. Ze verwijzen naar belangrijke, overkoepelende ideeën of kwesties 

binnen en eventueel ook buiten een discipline. Ze roepen weer aanvullende vragen op en  

https://miekevanos.com/kunstnieuws-mvomieke-mieke-van-os/thema-eindexamen/dimensies/
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zetten aan tot verder onderzoek. Ze verlangen ondersteuning en onderbouwing en het zijn 

vragen die steeds weer opnieuw op een zinvolle manier aan de orde kunnen worden gesteld  

in verschillende contexten. Het kunnen duiden van verschillen en het bewustzijn daarvan 

vormen een belangrijk gegeven binnen kunsteducatie en kunstbeschouwing. Dialogisch 

leren kan ook worden ingezet bij  het nagaan van welke begrippen al leven bij de leerlingen 

(instructiefilmpjes, maken van een woordweb, voorkennisactivering). Ook kan dialoog de 

verwerkingsopdrachten ondersteunen. Deze zijn in de methode op een pittig niveau. De 

docent kan helpen de opdrachten toegankelijker te maken met behulp van visualisering, 

schema’s, rubrics en expliciete aandacht voor de taal en het bespreken van sleutelteksten. 

Belangrijk hierin is materiaal te gebruiken waarmee je kunt laten zien hoe deskundigen 

vaktaal gebruiken (een vorm van modelen). Wanneer je dat vaker doet krijg je een tweede 

oog voor het zoeken en vinden van korte teksten die zich erg goed lenen voor 

verwerkingsdoelen. Ook een schrijf- of spreekkader biedt houvast als tijdelijke (schriftelijke) 

steun bij het formuleren, zie bijlage K.  De docent kan extra letten op een mix van werkvormen 

waarbij een combinatie van vaardigheden nodig zijn: lezen en schrijven, luisteren en 

schrijven, lezen en spreken. De methodiek biedt voldoende keuze om dit te realiseren. 

Eventueel kan een eigen mix worden gemaakt.  Het is van belang dat leerlingen reflecteren 

op de resultaten en deze met elkaar doorspreken. Werken uit voorgaande cycli kunnen 

leerlingen tot voorbeeld zijn en inspireren.  

 

 

 

 

  

https://miekevanosdotnl.files.wordpress.com/2018/04/ilouvakunstanalysebeoordelingsmatrix.pdf
https://miekevanos.com/kunst-kijken-en-kunstbeschouwing-mieke-van-os/kunstbeschouwing/beeldend-werk-basaal/
https://miekevanos.com/kunst-kijken-en-kunstbeschouwing-mieke-van-os/kunstbeschouwing/beeldend-werk-basaal/
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