
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTERPROOF 2010 

Dit werkboek is van: 

Naam:   ………………………………………………………………………………     Klas:………………… 
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de tijd raast 

als oneindig voorbij 

beelden flitsen links en rechts 

van eeuwen verstreken 

en nog te gaan 

van lang uitgestorven 

en nog te ontstaan 

op lichtsnelheid 

vol in de remmen 

de tijdreiziger temt zijn machine 

en stopt heel even 

hier, vandaag 

op 't snijvlak 

van toekomst en verleden 
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Lieve meisjes en jongens 

Jullie staan aan het einde van je carrière op het Montaigne Lyceum, en, elke 

dag weer,  aan het begin van de rest van je leven.  

De hele wereld ligt voor je open!  

Daar ga je naar kijken, maar dat doen je niet zonder terug te kijken en te 

reflecteren op jouw periode op het Montaigne Lyceum. 

 

Deze week gaan jullie je “Masterproof” maken. Dat wil zeggen dat je op 

verschillende manieren, maar vooral op creatieve wijze,  naar jezelf en je eigen 

toekomst gaat kijken. 

Dit zal resulteren in een werkstuk dat permanent op school zal worden ten 

toon gesteld. Deze hele week zal je worden beoordeeld en het cijfer geldt als je 

‘sectorwerkstuk’ dit is een verplicht onderdeel en MOET voldoende worden 

afgesloten om deel te mogen nemen aan het examen. 

Op het programma staat: 

 Een film over het leven van een Herman Brood, beeldend kunstenaar. 

 Excursie naar twee musea, iedereen bezoekt de    én gaat naar 

een kunstzinnige activiteit naar keuze, hier heb je je vooraf voor 

opgegeven.  

 Je maakt een geschreven sectorwerk over jezelf. Je kunt kiezen uit twee 

verwerkingsvormen: 

-   het maken van een website over jezelf 

-   het schrijven van een interview met jezelf. 

  Het maken van een beeld dat jij van jouw verleden-heden-toekomst. 

 Je werk presenteren op vrijdag 24 april 2009 

Deze week worden er foto’s gemaakt die een beeldend verslag vormen van de 

verschillende activiteiten van deze week. 

Wij wensen jullie een prettige week, 

Team vmbo-T-bovenbouw. 
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HEDEN VERLEDEN TOEKOMST 

Wij gaan terug naar het verleden. Wanneer je een onderdeel hebt 

afgerond kun je een sticker komen halen…. Deze mag je ZELF uitzoeken.  

 

Én een sticker houdt in dat je door mag naar het     

volgende onderdeel. 

 

 
Beoordeling uitstekend 

 
aardig 

matig 
slecht 

Film ‘Wild Romance’ gekeken en 
de kijkwijzer ingevuld 
 

   
 

Bezoek  

(kijkwijzer ingevuld), opstelling 
voor zaal vier van de kunsthal 
gemaakt en een kunstzinnige 
activiteit naar keuze 
 

   

 

Foto’s en beschrijvingen van het 

bezoek aan de  en de 

kunstzinnige activiteit naar keuze 
overzichtelijk in een map 
 

 

 

 

 

Brainstorm ‘beeldend werk’  
 

   
 

Schetsen beeldend werk  
 

   
 

Reflectieverslag beeldend 
 

   
 

Uitwerking beeldend werk 
+geschreven stuk voor de 
Masterproofcatalogus 

   
 

 Keuze opdracht: interview of 
website met/over jezelf 

   
 

Eindbeoordeling Masterproof 
 

   
 

Sticker? 
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Opdracht 1. 

Je gaat aan de slag om een eigen masterproof te maken. Eerst ga je nadenken over wat jouw 

leven tot nu toe,  wat was belangrijk voor je? Dan ga je voor uitzoeken hoe je dit het liefst 

wilt verbeelden. Kies iets wat goed bij jou past zodat je er plezier in hebt om het te maken, 

een schilderij, tekening, gedicht, muziek,……….Zorg dat je in één beeld/schilderij/manier van 

werken die je deze week tijdens de kunstwandeling, bezoek aan het museum of de 

HANGplekken tocht hebt gezien verwerkt in je eigen beeld. Dit vormt een onderdeel van het 

heden.  

Je krijgt een MDF paneel waarop je op beeldende wijze laat zien wat het resultaat is van 

jouw masterproof. Wat je ook maakt, je moet dit paneel gebruiken om te laten zien wat 

jouw masterproof inhoudt.  

 

Masterproof 

 

Je gaat deze week aan de slag met JOUW verleden, heden en toekomst.  

Door eerst goed na te denken ga je na wat er voor jou belangrijk was, is en wat jij hoopt 

dat later belangrijk voor je zal worden.  

Dit verwerk je tot iets wat je moet laten zien op een MDF paneel van.  

Vanaf nu noemen we dit werk, je Masterproof.  

 

Waar kom je vandaan? 

Wie ben je nu? 

Hoe zie jij jouw toekomst? 
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Opdracht 2. 

Je bewaart alles wat je deze week doet, schrijft, fotografeert en maakt.  

Dit materiaal orden je tot een chronologisch geheel. Chronologisch houdt in dat je alles per 

dag ordend van maandag tot en met vrijdag. 

Maak een kort reflectieverslag over jouw werkstuk. Dit betekend dat je in staat bent een 

heldere motivatie over de keuzes die je gemaakt hebt in je Masterproof te verwoorden, 

maak ter illustratie gebruik van alles wat je deze week hebt gedaan, gezien of gemaakt. 

Opdracht 3. 

Schrijf een klein stukje over jouw eigen beeldende werk, dit wordt opgenomen in de 

catalogus die bij de permanente expositie verschijnt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordelingscriteria 

 Verleden, heden en toekomst zijn op een duidelijke wijze verwerkt in je masterproof. 

 Je hebt een heel eigen, persoonlijke weergave gemaakt van jouw visie op jouw 
verleden, heden en toekomst. 

 Jouw paneel laat een duidelijke verbeelding zien van jouw Masterproof. 

 Het paneel is goed vormgegeven en afgewerkt 

 Jouw reflectieverslag laat helder zien wat jouw motivatie is achter de masterproof. 
o In je reflectieverslag is al het materiaal opgenomen dat je deze week 

gebruikt, verzamelt hebt.  
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KEUZEOPDRACHT 1:  BOUW EEN WEBSITE OVER JEZELF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEZELF ON-LINE 

Het internet is een modern medium en dus zeer geschikt om de wereld iets mee te 

delen. 

Het is een uitstekende plek om iets over jezelf te vertellen, wie ben jij en wat vind jij 

belangrijk in het leven. Om dat digitaal te kunnen doen moet je daar wel wel een eigen 

website voor hebben. Deze ga je die dus nu bouwen! 
 

Deze website moet aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk zijn.  

De site bestaat  uit de onderstaande 6 onderdelen: 

1. Een pagina die gaat over je jeugd in het algemeen 

2. Op een andere pagina vertel je zoveel mogelijk over je schoolloopbaan, met de 

nadruk op het Montaigne Lyceum 

3. Ook vul je een pagina met de keuzes die je gemaakt hebt voor je toekomst, zoals 

vervolgopleiding en dergelijke 

4. Op je website leg je het ontwerpproces en het eindresultaat vast van het beeld 

dat je deze week maakt. 

5. Je besteed aandacht aan het museumbezoek in de KunstHal en jouw keuze. Wat 

heb je gedaan, wat is het resultaat, beschrijf wat je aansprak en waarom, zorg 

ervoor dat de geschreven tekst ondersteund wordt met afbeeldingen die door 

jou zijn gemaakt.   

6. Schets je een beeld dat je van jezelf hebt in het jaar 2030 

Tips: 

 De doelgroep van je website zijn je docenten die de opdracht gegeven hebben, 
houd dus in gedachten wat zij op je website willen zien 

 Gebruik dezelfde stijl voor alle pagina’s van de site 
 Zorg voor een rustige en lichte achtergrond zodat de tekst goed leesbaar is 
 Zorg voor goede en eenvoudige navigatie die overal hetzelfde is 
 Houd de teksten kort maar duidelijk 
 Zorg ervoor dat er een e-mail adres op de website staat zodat bezoekers je 

kunnen complimenteren met de fantastische website die je over jezelf hebt 
gemaakt 

 Neem de keren dat je deze week voor school op stap gaat een digitale camera 
mee zodat je de hele week in afbeeldingen vast kunt leggen 
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Voor het ontwerpen, bouwen en vullen van de website ga je als volgt te werk: 

1. Ga naar http://websitemaker.scholier.kennisnet.nl 
2. Bedenk een domeinnaam voor jouw website die mensen makkelijk kunnen 

onthouden 
3. Lees nogmaals de tips voor een goede website 
4. Bepaal welke kopjes / onderdelen je wilt gebruiken  

Bepaal wat  je op de site wilt zetten.  
5. Bepaal welke foto’s en andere plaatjes je op de website wilt zetten 
6. Bepaal hoe je de site wilt indelen 
7. Maak de site (denk aan de tips) 
8. Vul de site met het materiaal dat je hebt geselecteerd 
9. Controleer of de site goed werkt. Doen alle links het? 
10. Controleer of jouw site voldoet aan de tips voor een goede website 
11. Laat een medeleerling de website uitproberen en beoordelen. 
12. Pas eventueel je website aan naar aanleiding van de beoordeling van jouw 

medeleerling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: Het is een individuele opdracht, maar je mag hem best gebruik maken van de 

expertise van andere leerlingen.  

 

 

Informatie: 

Tijsduur   ongeveer 5 uur 
Groepsgrootte  individueel 
Deadline   16 april 2010 
beoordelingscriteria: 
      - Navigatie / gebruiksvriendelijkheid 
      - Indeling (is de indeling van de site overzichtelijk) 
      - Het werkproces van de je beeld Verleden-Heden-Toekomst is zowel in beeld   
 als in tekst uitgebreid uitgevoerd.                  
      -      Het eindresultaat is in beeld gebracht jouw reactie hierop (goed gelukt, niet   
 gelukt, waarom!). 
      - leesbaarheid / tekst 

- De aanwezigheid van een verslag van de musea, in beeld en tekst. Je eigen 
mening over de activiteiten moet goed onderbouwd zijn, dus niet: “ik vond 
het stom.” Geef met overtuigende argumenten aan waarom je iets leuk vond, 
of juist niet.  

 
 
 

http://websitemaker.scholier.kennisnet.nl/
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KEUZEOPDRACHT 2: SCHRIJF EEN ARTIKEL OVER JEZELF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezelf interviewen. 

In kranten en tijschriften staan interviews met de meest uiteenlopende mensen. De 

voorbereiding van zo’n interview bestaat onder andere uit het bedenken van heel veel 

vragen. Deze vragen worden aan de geïntervieuwde gesteld en met alle verzamelde 

antwoorden wordt een artikel geschreven. Het artikel wordt opgeluisterd met 

afbeeldingen die de tekst van het interview ondersteunen.  

Kies je voor deze opdracht dan:  

1. Vorm je tweetallen. Bij voorkeur niet met iemand waar je al twee jaar mee aan 

dezelfde tafel hebt gezeten. 

2. Bereid een interview met de ander voor door het opschrijven van heel veel 

vragen. De volgende hoofdstukken moeten aan bod komen: 

-   zijn/haar jeugd in het algemeen 

-   de schoolloopbaan met de nadruk op het Montaigne Lyceum 

-   een beschrijving van de geïnterviewde als kunstenaar van zijn/haar beeldend     

     werk verleden-heden-toekomst. In dit gedeelte van het interview gaat het om  

     keuzes die gemaakt zijn tijdens werkproces en het uiteindelijke beeldende    

     resultaat. 

- Een beschrijving van de kunstzinnige activiteiten die de geïnterviewde deze  

Week in Rotterdam heeft ondernomen. Hoe heeft zij/hij dit ervaren en wat is 

er precies tijdens deze excursie aan bod gekomen, wat sprak aan en vraag 

vooral goed door naar waarom een element wel of niet aansprak, dit zegt 

veel over degene die je interviewt.  

-     De keuzes die gemaakt zijn voor de toekomst, zoals studiekeuze  

      en dergelijke 

-     Hoe ziet de geïnterviewde zichzelf in het jaar 2030? 

3. Nadat je deze vragen gemaakt heb, laat je ze door de docent beoordelen. Je kunt 

zonder zijn/haar goedkeuring niet verder. 

4. Na goedkeuring wisselen jullie van vragenlijst en ga je de vragen van de ander die 

aan jezelf waren gesteld, beantwoorden. Dit moet je verwerken tot een artikel 

van tenminste 450 woorden en voorzien van veel illustraties, maak gebruik van 

de foto’s die tijdens de excursies en het werken aan het beeld gemaakt zijn. 

Lees voor je begint eerst de handleiding op de volgende pagina’s. 
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beoordelingscriteria: 

 Is de titel pakkend 

 De opbouw van het artikel; heeft het een inleiding, middenstuk en afsluiting 

 Is er onderscheid tussen de verschillende alinea’s 

 Is het artikel op het juiste niveau geschreven. 

 Lengte van het artikel 

 Zijn er genoeg leuke illustraties bijgevoegd? 

 Het werkproces van het beeld Verleden-Heden-Toekomst is zowel in beeld  als in 
tekst uitgebreid uitgevoerd.                  

 Het eindresultaat is in beeld gebracht met de reactie van de kunstenmaker hierop 
(goed gelukt, niet gelukt, waarom!). 

 De aanwezigheid van een verslag van de musea, in beeld en tekst. De mening over 
de activiteiten moet goed onderbouwd zijn, dus niet: “ik vond het stom.” Geef met 
overtuigende argumenten aan waarom de geïnterviewde iets leuk vond, of juist 
niet.  
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HANDLEIDING INTERVIEWEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Wat wil je te weten komen? 
 

Dit is een moeilijke vraag. Eigenlijk moet je je afvragen wat iemand anders over jou zou 

willen weten en wat jij een ander wilt vertellen. 

Je moet je eerst onderzoek doen en een aantal vragen bedenken. Vraag je ouders en 

andere mensen die jou al heel lang kennen wat zij bijzonder aan jou vinden. Zij kunnen je 

vast wel helpen met het herinneren van bijzondere dingen die je ooit hebt gedaan. 

 De richtlijnen voor de vragen staan in de opdracht. 

A. Wat wil je te weten komen? 
B. Stel de vragen op de juiste manier 
C. Neem het interview af 
D. Werk het interview uit 
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D.  Stel je vragen op en bereid het gesprek 

voor. 

Zorg dat je van te voren al zo veel mogelijk van 

het onderwerp weet. 

Wanneer je nu de vragen aan jezelf gaat 

stellen kun je dan ook veel beter antwoord 

geven.  

B. Stel de vragen op de juiste manier. 
Simpel gezegd zijn er twee soorten vragen: juiste vragen en verkeerde vragen. De volgende 

vragen zijn verkeerde vragen: 

 Vragen die met een werkwoord beginnen. 
Je kan dan meestal alleen maar met ja of nee antwoorden. Op deze manier lok je 

iemand niet uit z’n tent om eens lekker veel te gaan vertellen. 

Voorbeeld: ‘’Bent u met de fiets wel eens aangereden omdat er geen  fietspad was? 

‘Nee’. 

 Vragen waarbij je de ander tussen twee antwoorden laat kiezen’ 
 Misschien zou iemand zelf wel een heel ander soort antwoord willen geven. Ook zo’n 

 vraag levert niet veel informatie op. 

Voorbeeld: ‘Wat vindt u lekkerder, spinazie of andijvie?’. 

‘Andijvie.’(Ik lust ze allebei niet, maar ja ik moest toch iets kiezen.) 

Je kunt een verkeerde vraag meestal makkelijk veranderen in een juiste vraag. Als je vraag met 

woorden begint als: Wat, Waar, Wie, Welke of  Hoe, gaat het meestal goed. 

Voorbeeld: ‘Wat vindt u van spinazie?’ 

‘Nou, spinazie vind ik niet zo lekker, maar ik eet het toch regelmatig omdat het zo gezond is. Ik 

vind gezond eten belangrijk omdat je ….’ 
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E. Neem het interview af. 
Veel belangrijke punten hebben we hierboven al besproken. Daarnaast kun je nog aan het 

volgende denken:  

 Hou een korte inleiding waarin je nog even herhaalt waarom je het interview houdt en 

waarin je vertelt wat je met de antwoorden gaat doen. 

 Begin iedere vraag met een korte inleiding. Je laat daarmee merken dat je al wat weet. 
De ander kan dan intussen over een antwoord nadenken. 

 

Voorbeeld van een inleiding op een vraag: 

‘In Haarlem is al … kilometer fietspad. Ik weet dat er de afgelopen jaren veel fietspaden bij zijn 

gekomen. Ik vraag me af wat er de komende jaren gaat gebeuren.’ 

(Nu pas komt de vraag:) Welke plannen voor fietspaden heeft de gemeente Haarlem voor de 

komende jaren? 

 

F.    Werk het interview uit. 

Vermeld in je uitwerking altijd met wie je het interview hebt gehouden en wanneer. Je begint 

altijd met een korte inleiding waarin je vertelt: wat het onderwerp is; waarom je het interview 

hebt gehouden (en niet: “omdat het van school moest”) ; met wie je het hebt gehouden; 

waarom juist deze persoon; een kleine samenvatting van een paar regels van het interview. 

Voor het hoofddeel kun je kiezen uit twee vormen: 

 De vraag vermelden en dan het antwoord; 
 Een doorlopend verhaal. In zo’n verhaal noem je de vragen en antwoorden niet meer 

apart. Je schrijft gewoon een stuk over je onderwerp. In dit stuk gebruik je wat je in het 
interview hebt gehoord. 

In de afsluiting kun je zelf schrijven wat je van het interview vond. 

Pas op het laatst bedenk je een titel voor je verslag. Een uitspraak van de geïnterviewde geeft 

vaak een leuke titel. 
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Kijkwijzer bij de film ‘Wild Romance’ 
Geef bij elk antwoord dat je geeft een correcte motivatie voor dat antwoord 
 

 documentaire (beschrijf onderwerp kort 

 mengvorm ( met welke reden?) 

 speelfilm ( beschrijf verhaal kort) 
 

 

 

Non-fictiefilms of documentaires laten een deel van de werkelijkheid zien, bijvoorbeeld door 

middel van interviews of archiefopnamen. Fictiefilms zijn verzonnen of gedramatiseerde 

verhalen- Soms is het verschil tussen fictie en non-fictie niet zo duidelijk. Bijvoorbeeld 

wanneer er binnen een documentaire delen nagespeeld zijn (docudrama) of wanneer een 

speelfilm erg veel lijkt op een documentaire, omdat het er allemaal zo 'echt' uitziet. 
 

 montage 

 special effects 

 kadrering 

 camerastandpunt/gebruik 

 belichting 

 mise-en-scene 
 

 

 

Uitleg van de termen:  

Montage: Het aan elkaar plakken van verschillende beelden waardoor ze een onderlinge 

samenhang krijgen. Montage bepaalt voor een belangrijk deel de snelheid en het ritme van 

de film. Beelden die door middel van montage aan elkaar geplakt zijn, beïnvloeden elkaar 

sterk. 

Kadrering: Het kader geeft aan wat er te zien is binnen het beeld en bepaalt mede de 

compositie van het beeld. 

Belichting: Hoe worden de scenes uitgelicht? Zijn er veel lichtldonker contrasten? Krijgen 

bepaalde personages of locaties meer licht dan andere? 

1.- Wat zie je: fictie/non-fictie? 

2.- Wat zie je? Welke filmtechnieken vallen op? Kies meer dan een optie. 
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Special effects: Vanwege de revolutionaire ontwikkelingen op digitaal gebied wordt het 

creëren van special effects steeds gemakkelijker en gangbaarder.  

Cameragebruik/standpunt De manier waarop de camera wordt gebruikt kan erg verschillen. 

Wanneer er met een lichte beweeglijke schoudercamera wordt gefilmd, dan zijn de beelden 

vaak schokkerig en grof  Een statische camera levert ook statischer beelden op. De plaats 

waar de 

camera staat is ook van groot belang. Een standpunt vanuit personages laat ons meekijken 

met de spelers en verhoogt onze betrokkenheid bij de film. Ook is het belangrijk te letten op 

de camera-afstand tot het onderwerp: close-up~ medium shot en long shot zijn de drie grote 

afstandsbepalin- 

gen die ieder een eigen effect teweeg brengen.  

Mise-en-scene: Alle elementen die voor de camera worden geplaatst om gefilmd te worden: 

het decor, de voorwerpen in het decor (props), kostuums, make-up van de acteurs en de 

bewegingen die zij maken. 

 

 plot volgt chronologie story 

 plot maakt story spannend. Op welke manier? 

 Flash-backs/flash forwards. Beschrijf effect op inhoud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manier waarop een verhaal verteld wordt (plot) wijkt vaak af van de reconstructie die je 

achteraf van het verhaal maakt (story). In de presentatie van het plot kan gespeeld worden 

met de chronologische volgorde van de gebeurtenissen, met de duur van bepaalde 

handelingen en met oorzaak/gevolg-relaties. 

3.- Wat zie je? Wat is de verhouding tussen story en plot? 
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4.- Wat hoor je? Welke rol speelt de muziek in de film? 

 

 muziek versterkt inhoud film Op welke manier? 

 Geen, weinig of onopvallende muziek 

 Muziek voegt elementen toe: welke en op welke manier? 
 

 

 

 

 

Muziek speelt vaak een belangrijke rol in film. De muziek kan bijvoorbeeld dramatische of 

spannende momenten versterken. Maar het is ook mogelijk dat de muziek iets nieuws 

toevoegt aan de beelden. Soms is er geen of weinig muziek. Let ook op de geluiden zoals 

straatverkeer, telefoons en voetstappen. 

 

 horror/science fiction 

 (docu)drama 

 oorlogsfilm 

 thriller 

 avonturenfilm 

 western 

 comedy 

 familie/kinderfilm 

 documentaire 
 

 

 

 

 

Met de term genre worden films in bepaalde groepen ingedeeld op grond van 

gemeenschappelijke kenmerken. EIk genre schept zijn eigen verwachtingen: een 

avonturenfilm moet spannend zijn: een comedy zonder humor is een mislukte film. 

5.- Inhoud: tot welk genre hoort de film? 
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 op wat er gebeurt (story) 

 op de boodschap (thematiek) 

 op de (psychologische) ontwikkeling van personage(s) 
 

 

 

 

 

 

Een film kan gemaakt zijn om een verhaal te vertellen of om gebeurtenissen te presenteren. 

Maar een film kan ook een duidelijke boodschap hebben (bijvoorbeeld een politieke). In 

andere gevallen ligt de nadruk op de psychologische ontwikkeling van de personages. Een 

combinatie van deze drie aspecten is natuurlijk ook denkbaar. 

 

8.- Inhoud: wat speelt een grote rol bij het maken van de film? 

 

 de filmmaker (auteursfilm) 

 acteurs/filmsterren (acteursfilm) 

 eerder uitgebrachte films 
 

 

 

 

 

 

 

De stijl van de filmmaker kan een stempel drukken op de hele film (acteursfilm). In andere 

gevallen bepalen de acteurs (vooral als ze beroemd zijn) het karakter van de film 

(acteursfilm). Veel films sluiten aan bij eerdere films, bijvoorbeeld Rocky IV. 

7.- Inhoud: waar ligt de nadruk van het verhaal? 
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 persoonlijke (autobiografische) betekenis 

 morele boodschap 

 bedoeld als (politieke of culturele) provocatie 

 bedoeld als amusement 

 roept emoties op 

 gemaakt uit commerciele overwegingen. 
 

 

 

 

 

 

Wat wil de film teweeg brengen? Een combinatie van enkele accenten is natuurlijk ook 

mogelijk. 

Gemaakt uit commerciële overwegingen kruis je aan wanneer je denkt dat de inhoud of 

vorm van de film hierdoor sterk is bepaald. Probeer in dat geval ook aan te geven waaruit je 

dat opmaakt. 

De overige categorieën spreken voor zich. 

9.- Betekenis: wat denk je dat de betekenis van de film is? 
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Kijkwijzer beeldende kunst 
 

Kies in het museum voor een expositie en een kunstwerk 

wat jou aanspreekt uit en bekijk het aan de hand van 

deze kijkwijzer. 

Gekozen voor: Huid en Haar (beelden) / Kate, Bob en Luca (schilderijen) 

Doorstrepen wat niet van toepassing is 

   

Wat stelt het schilderij/object voor? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Heeft het een functie of is het puur esthetisch (voor de mooi) bedoeld? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 A   Eerste indruk 

Omschrijf in 5 trefwoorden wat je vond en opviel aan het kunstwerk of object 

(bijvoorbeeld mooie vormen, opvallende kleuren, ‘verhalend’, spannende 

vormgeving): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Wat riep het kunstwerk/object bij je op, welke ideeën en associaties kreeg je 

(bijvoorbeeld: Ik werd er heel vrolijk van/het maakte me boos). 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Welk aspect vond je het mooist of boeiendst aan het kunstwerk/object en waarom? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

En welk aspect boeide je het minst en waarom? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Omschrijf kort het kunstwerk/object: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Teken hieronder het door jou uitgekozen beeld/schilderij
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B Analyse 
Welk materiaal is gebruikt? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Welke vormen zijn (veel) gebruikt? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Hoe gebruikt de kunstenaar/ontwerper de ruimte? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Waar bevindt het kunstwerk/object zich? Omschrijf de omgeving. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Benoem de gebruikte kleur(en). 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Wat zijn opvallende details? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat is de textuur van het materiaal? (glad, geruwd etc.) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Past de stijl, het materiaal etc. bij het uitgebeelde onderwerp of de functie? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

C Conclusie 

Vertel kort jouw indruk van het kunstwerk/object. Wat heb je gezien en ervaren? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Vind je dat de kunstenaar/ontwerper zijn idee of bedoeling duidelijk heeft kunnen 
maken? 
O ja/nee, omdat:…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kijkwijzer fotografie 
 

 

Je hebt gekozen voor de expositie ‘ontmoetingen in de bosporus’  

Kies een kunstwerk wat jou aanspreekt uit en bekijk het aan de 

hand van deze kijkwijzer. 

 

Achter de opzet van een expositie zit altijd een idee – er is een rode draad of 
uitgangspunt.  
Waarop is de samenstelling van deze tentoonstelling gebaseerd?  
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Zoek de foto op die jou het meest aanspreekt:  
 
Bedenk zelf een titel (naam) voor de foto. 
........................................................................................................................................ 
 
Naast de foto hangt een bordje met informatie. Hier kun je onder meer de titel die de 
kunstenaar heeft bedacht, te weten komen. Soms heeft een kunstwerk ook geen 
naam. Dan staat er ‘zonder titel’. 
 
Schrijf hieronder de gegevens op. Streep door wat niet van toepassing is. 
De maker van de foto:.............................................................. 
De titel van de foto:.............................................................. 
Het jaar waarin de foto is gemaakt:.............................................................. 
Het formaat van de foto (ongeveer):…........ x …......... cm 
Het is een kleurenfoto/ zwart-witfoto Omcirkel wat goed is. 
De foto is wel/ niet bewerkt met de computer. 
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Waarom heb je juist deze foto uitgekozen? 
............................................................................................................................  
............................................................................................................................ 
 
Er zijn verschillende soorten fotografie. Een fotograaf kan zich specialiseren in een 
bepaald onderwerp. 
Tot welk soort behoort de foto die jij hebt uitgekozen, denk je? 
(In sommige gevallen kunnen meerdere antwoorden juist zijn). 
O landschapsfotografie (landschap, natuurlijke omgeving) 
O natuurfotografie    (flora, fauna, natuurverschijnselen) 
O architectuurfotografie   (afzonderlijke gebouw(en): interieur/exterieur) 
O stadsfotografie   (stadsgezicht, stedelijke omgeving) 
O reclamefotografie   (reclame, ook toegepast in grafische vormgeving) 
O portretfotografie    (herkenbare persoon: gezicht/ten voeten uit) 
O reportagefotografie   (verslaggeving gebeurtenis/situatie) 
O autonome fotografie   (onafhankelijk, staat op zichzelf als kunstuiting) 
O reisfotografie    (volkeren, omgeving, leefwijzen buitenland) 
O theaterfotografie   (podiumkunsten) 
O modefotografie    (mode: kleding, kapsel, make-up, sieraden) 
O industriële fotografie   (industriële omgeving/producten) 
O stillevenfotografie   (compositie van levenloze voorwerpen) 
O anders, namelijk:    ………………… ………………… ………………… 
 

A Inhoud 
 
Wat is de betekenis van de foto? 
- Voorstelling: De fotograaf stelt met zijn of haar foto een onderwerp aan de orde – 
een situatie, voorwerpen of personen, een verhaal of een sfeer. 
Waar gaat deze foto over? Geef een korte beschrijving. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….......................................................... 

-Boodschap 
De boodschap is de interpretatie van het onderwerp door de kunstenaar. Aan de titel 
van de foto kun je vaak zijn of haar visie aflezen. Verder kun je de visie van de 
kunstenaar aflezen aan de manier hoe hij/ zij het thema behandelt. Voorbeeld voor 
een boodschap: ‘De mens is eenzaam ook is hij met een groep andere mensen’. 
Heeft ‘jouw’ foto een boodschap? Licht je antwoord toe. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….......................................................... 
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-Abstrahering 
Een foto kan een natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid zijn. Een foto kan 
ook geïdealiseerd zijn (bijv. door weglating van elementen, door enscenering of door 
het gebruik van (kleuren)filters op de lens) of gestileerd zijn (bijv. door een bewust 
gebruik van beeldelementen). Een fotografisch beeld kan ook gedeformeerd 
(vervormd) zijn (bijv. door te fotograferen via een bolle of holle spiegel). Er zijn 
kunstenaars die op een bewuste manier gebruik maken van manipulatie van foto’s 
door middel van de computer. 
Is ‘jouw’ foto een natuurgetrouwe weergave of kun je er elementen van abstrahering 
in ontdekken? 
Zo ja, welke? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………........................................................ 

B Vorm 
Wat voor beeldmiddelen kun je inzetten om een gewenst effect te bereiken? Er zijn 
veelvuldige mogelijkheden om met licht, kleur en compositie om te gaan.  
 
Licht is het belangrijkste middel van de fotograaf. Zonder licht zien we niets en 

kunnen we uiteraard ook niet fotograferen. Wat voor een soort licht zie je in ‘jouw’ 

foto? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
Geef, als je een kleurenfoto hebt gekozen, een beschrijving van de ‘kleur’. 

……………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
Zou deze foto als zwart-wit opname hetzelfde effect hebben? Leg dat uit. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Is er sprake van de illusie van beweging? Zo ja, geef een beschrijving. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Welk standpunt heeft de fotograaf voor zijn opname gekozen? 
O ooghoogte-perspectief 
O vogelvluchtperspectief 
O kikkerperspectief 
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Waarom denk je dat de fotograaf voor dit standpunt heeft gekozen, licht je antwoord 
toe. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Maak hieronder naast een schets van de foto die je hebt uitgekozen. Let hierbij op 
het formaat van de foto: staand of liggend formaat? 
 

C. De functie 
Met deze beschrijvingen in je hoofd, kun je gaan bedenken wat de bedoeling is van de 
foto. Soms kan de titel ook behulpzaam zijn bij het achterhalen van de functie. 
 
Kruis het goede antwoord aan. (In sommige gevallen kunnen meerdere antwoorden 
juist zijn) 
De functie is: 
O Levensbeschouwelijk  (religieus, ritueel, viering) 
O Esthetisch    ((anti)-schoonheid, inleving, herkenning, vervreemding, 
     confrontatie) 
O Politiek    (status, huldiging, protest, bewustwording) 
O Economisch   (werk, reclame) 
O Educatief    (opvoedend, therapie, zelfreflectie, voorlichting,  
    informatief) 
O Vermaak    (amusement, decoratie, expressie, verpozing) 
O L’Art pour l’art   (‘kunst om de kunst’ - het kunstwerk dient als onderzoek 
    naar de kunst zelf. De foto verwijst uitsluitend naar  
    zichzelf). 
 

D Conclusie 

Vertel kort jouw indruk van het kunstwerk/object. Wat heb je gezien en ervaren? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Vind je dat de kunstenaar/ontwerper zijn idee of bedoeling duidelijk heeft kunnen 
maken? 
O ja/nee, omdat:…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Opdracht bij de tentoonstelling Binnenste Buiten in de  
 
 
 

 
 

In de tentoonstelling Binnenste Buiten heb je zelf een tentoonstellingsruimte in 
kunnen richten.  
 
Schrijf hieronder waar je elk schilderij een plekje zou geven, gebruik pijltjes om in de 
plattegrond van de expositiezaal aan te geven waar je het werk zou ophangen. 
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Schrijf nu alle titels en makers van de werken op die jij in de zaal op die je een plekje  
in je expositie hebt gegeven. Geef je bij elk werk aan waarom je nu precies dát werk 
hebt uitgekozen. Gebruik overtuigende argumenten. 
 
1:  
Titel:……………………………………………………………………………………………………… 

Kunstenaar:…………………………………………………………………………………………… 

Argumenten:…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2: 
Titel:……………………………………………………………………………………………………… 

Kunstenaar:…………………………………………………………………………………………… 

Argumenten:…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

3: 

Titel:……………………………………………………………………………………………………… 

Kunstenaar:…………………………………………………………………………………………… 

Argumenten:…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

4: 

Titel:……………………………………………………………………………………………………… 

Kunstenaar:…………………………………………………………………………………………… 

Argumenten:…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

5: 

Titel:……………………………………………………………………………………………………… 

Kunstenaar:…………………………………………………………………………………………… 

Argumenten:…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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6: 

Titel:……………………………………………………………………………………………………… 

Kunstenaar:…………………………………………………………………………………………… 

Argumenten:…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

7: 

Titel:……………………………………………………………………………………………………… 

Kunstenaar:…………………………………………………………………………………………… 

Argumenten:…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

8: 

Titel:……………………………………………………………………………………………………… 

Kunstenaar:…………………………………………………………………………………………… 

Argumenten:…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

9: 

Titel:……………………………………………………………………………………………………… 

Kunstenaar:…………………………………………………………………………………………… 

Argumenten:…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

10: 

Titel:……………………………………………………………………………………………………… 

Kunstenaar:…………………………………………………………………………………………… 

Argumenten:…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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11: 

Titel:……………………………………………………………………………………………………… 

Kunstenaar:…………………………………………………………………………………………… 

Argumenten:…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

12: 

Titel:……………………………………………………………………………………………………… 

Kunstenaar:…………………………………………………………………………………………… 

Argumenten:…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

13: 

Titel:……………………………………………………………………………………………………… 

Kunstenaar:…………………………………………………………………………………………… 

Argumenten:…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

14: 

Titel:……………………………………………………………………………………………………… 

Kunstenaar:…………………………………………………………………………………………… 

Argumenten:…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

15: 

Titel:……………………………………………………………………………………………………… 

Kunstenaar:…………………………………………………………………………………………… 

Argumenten:…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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