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1. Verantwoording

Met de invoering van de nieuwe onderbouw is er in het vmbo een probleem ontstaan.
Voor het leergebied Kunst en cultuur, met name de vakgebieden Muziek en Beeldende
vorming, zijn er geen methodes voor handen die speciaal voor het vmbo zijn
ontworpen. Ook pas afgestudeerden van lerarenopleidingen vinden het lastig om les te
geven aan leerlingen op dit niveau.
Gevolg is het ontbreken van een visie, onderwijsprogramma en didactische
handreiking in dit type onderwijs voor de beeldende vakken en muziek.
In het kader van een veldaanvraag heeft SLO dit probleem opgepakt en een methodiek
ontwikkeld, inclusief praktijkvoorbeelden, tips en een mogelijke invulling voor het
programma Muziek en Beeldende vorming in de onderbouw.
Samen met een groep docenten, werkzaam in het vmbo, heeft SLO dit programma
verder uitgewerkt en aangevuld met een didactische handreiking met tips over het
lesgeven aan leerlingen op BB en KB niveau. Vervolgens zijn de leeropgaven
opgenomen in een jaarplanning.
Deze publicatie is onderdeel van de website: http://durftecombineren.slo.nl
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2. Inleiding

Een programma vol leeropgaven binnen het leergebied Kunst en cultuur
Een programma vol leeropgaven zegt eigenlijk al genoeg. Deze reeks voorbeelden
beoogt docenten ideeën en suggesties te bieden voor de lessen muziek en beeldende
vorming in de eerste twee jaar van de onderbouw. De leeropgaven zijn ontworpen op
basis van de door SLO ontwikkelde kernconcepten (zie bijlage).
De gegeven voorbeelden richten zich weliswaar specifiek op deze vakken, maar ze
lenen zich goed voor het maken van combinaties met en uitstapjes naar andere
vakken.
De leeropgaven worden hier volgens de Kunst- en cultuurschijf en de impuls
beschreven (zie bijlagen). Daarbij biedt dit document extra tips rondom het lesgeven
aan leerlingen op BB en KB niveau.
De leeropgaven dienen ter inspiratie voor het ontwikkelen van lesmateriaal voor
leerlingen voor de onderbouw van het vmbo. Ze blijken echter ook goed bruikbaar te
zijn voor de onderbouw van havo en vwo. Tezamen vormen de leeropgaven een
invulling voor een tweejarig programma, maar ze kunnen natuurlijk ook individueel
worden geïntegreerd in een bestaand lesprogramma of methode.

⏐7

Muziek en Beeldende vorming

3. Lesvoorbeelden Muziek

LEEROPGAVE Muziek

Titel: DIT VIND IK NOU MOOI!

"Kies een stuk muziek en vertel waarom je het zo
mooi vindt!"

Impuls: Elke les start de docent met muziek die hem inspireert, verwarmt of verbaast
en licht dit toe.
Tijdsindicatie: Hele jaar, korte momenten.
Voorkennis: Leerlingen moeten een muziekinstallatie en mp3-speler kunnen
bedienen.
Kernbegrippen: Afhankelijk van de ingebrachte muziek kunnen verschillende
muziekbegrippen aan de orde komen.
Bronnen: n.v.t.
Kernconcept: Identiteit en diversiteit.

Tips
•
Bespreek van tevoren de gedragsregels: een leerling moet zich veilig voelen om
iets van zichzelf te laten zien en daarbij moet ieders mening en gevoel
gerespecteerd worden.
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•
•
•

•

Laat leerlingen muziek kiezen en toelichten met behulp van selectiecriteria; anders
verzanden leerlingen op BB- en KB-niveau.
De docent kan ervoor kiezen het 'beleven' voorop te stellen en het benoemen van
muziekbegrippen (bewust) achterwege laten.
Een andere mogelijkheid met een tijdsindicatie van 4 x 50 minuten: Laat leerlingen
in drie lessen hun lievelingsmuziek presenteren. Leerlingen verzinnen bij elke
presentatie een vraag voor een proefwerk. Ook de docent verzint een vraag bij
iedere presentatie. Uiteindelijk krijgen de leerlingen in de vierde les een proefwerk
over de beluisterde presentaties. Dit om ze te prikkelen op te blijven letten en
aantekeningen te maken!
Een vervolgopdracht zou kunnen zijn dat de docent enkele artiesten uit de
popgeschiedenis aanreikt, waarna de leerlingen hier presentaties over geven.
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LEEROPGAVE Muziek

Titel: KARAOKÉ!

"Ga lekker meezingen!"

Impuls: Een Idols-uitzending, de film Fame!
Tijdsindicatie: Het hele jaar door, als keuzeopdracht.
Voorkennis: n.v.t.
Kernbegrippen: Afhankelijk van de ingebrachte muziek kunnen verschillende
muziekbegrippen aan de orde komen.
Bronnen: Idols, So you wanna be a popstar.
Kernconcept: Identiteit en diversiteit.

Tips
•
Plezier beleven aan het (samen) zingen kan natuurlijk ook zonder karaoke!
•
Gebruik deze les om extra aandacht te geven aan presenteren: houding, kleding,
stemgebruik.
•
Deze opdracht kan intiem, individueel of misschien zelfs een beetje anoniem (in
een aparte ruimte) door leerlingen uitgevoerd worden, zodat leerlingen
langzamerhand zelfvertrouwen krijgen in het zingen.
•
De opdracht kan echter ook in een Idols-achtige setting gegoten worden, inclusief
stip en jury!
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LEEROPGAVE Muziek

Titel: NIET TE KOOP!

"Dit artikel mag niet verkocht worden!"

Impuls: Laat leerlingen de begintonen van reclames horen en maak er een raadspel
van.
Tijdsindicatie: 6 x 50 min.
Voorkennis: Leerlingen hebben een workshop 'film maken' gevolgd: ze kennen
begrippen als storyboard en scène, en kunnen een planningschema hanteren.
Kernbegrippen: Het gaat vooral om de keuzes in de muziek: van instrumenten,
toonhoogte, toonsterkte, toonduur, tempo, enzovoort.
Bronnen: reclames op televisie, achtergronden van omgevingsmuziek.
Kernconcept: Media en communicatie.

Tips
•
Combineer deze opdracht met audiovisuele vorming, beeldende vorming en
Nederlands.
•
Er kan ook gekozen worden voor muziek waardoor het product juist wel verkocht
gaat worden.
•
Geef van tevoren een product op waarvoor leerlingen reclame moeten maken.
•
Laat het filmpje uit 1 scène bestaan als leerlingen nog niet erg vaardig zijn met
montage.
•
Geef duidelijke criteria op waaraan het reclamefilmpje en de bijbehorende muziek
moet voldoen.
•
Besteed tijd en aandacht aan samenwerken; maak bijvoorbeeld een schema
waarop leerlingen afspraken kunnen plannen en help ze met de takenverdeling.
•
Bepaal van tevoren of leerlingen zelf muziek maken, alleen muziek kiezen, of dat
ze beide mogen; dit voorkomt onduidelijkheden.

⏐ 13

Muziek en Beeldende vorming

LEEROPGAVE Muziek

Titel: WAT EEN STOMME FILM!

"Maak een stomme film!"

Impuls: Een bioscoopbezoek met de hele klas.
Tijdsindicatie: 8 x 50 min.
Voorkennis: Leerlingen weten hoe ze beeld en geluid moeten vastleggen en
monteren.
Kernbegrippen: Het gaat hier vooral om de beleving van de muziek. De beleving
onder woorden brengen kan met behulp van muziekbegrippen die in luisterwijzers
worden benoemd, zoals klankkleur, spanningsopbouw, climax en motief.
Bronnen: Stomme films, films, filmmuziek, computerprogramma voor montage.
Kernconcept: Inspiratie en vormgeving.

Tips
•
Bied deze opdracht in samenhang aan met audiovisuele - en beeldende vorming.
•
Deze opdracht kan ook 'omgekeerd' worden: laat leerlingen bij een diavoorstelling
filmmuziek zoeken.
•
Maak voor leerlingen op BB- en KB-niveau van tevoren een selectie uit filmmuziek
en laat ze bijvoorbeeld uit vijf verschillende muziekstukken kiezen. Dit kan ook met
de foto's gedaan worden; biedt bijvoorbeeld een selectie van vijftig foto's aan waar
leerlingen uit kunnen kiezen.
•
Deze opdracht is erg geschikt als groepsopdracht: besteed dus veel tijd aan hoe je
moet samenwerken, taken verdelen, het gezamenlijk kiezen van beelden bij de
muziek, enzovoort.
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LEEROPGAVE Muziek

Titel: ‘T IS CABARET! (Paul de Leeuw)

"Schrijf een protestlied en zing mee!"

Impuls: Nodig een liedjesschrijver uit, laat leerlingen een workshop 'Loesje-tekstschrijven' volgen.
Tijdsindicatie: 8 x 50 min.
Voorkennis: Leerlingen moeten iets weten van melodie, ritme, herhaling.
Kernbegrippen: Variatie, melodie, liedvorm.
Bronnen: Protestliederen, concerten op dvd.
Kernconcept: Kunst en maatschappij.

Tips
•
Bied deze opdracht in samenhang met Nederlands en Mens & Maatschappij aan.
•
Laat leerlingen het protestlied ook zelf componeren: gebruik hiervoor een
vaststaand rijm-, akkoorden- en melodieschema.
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LEEROPGAVE Muziek

Titel: AND THE BEAT GOES ON!

"Ga lekker overal op trommelen!"

Impuls: Concert van Slagerij van Kampen, bezoek aan de slagwerkgroep van het
conservatorium of van een orkest, optreden van een percussionist, (plaatselijke) steelof drumband, workshop djembé
Tijdsindicatie: 8 x 25 min. en 3 x 50 min.
Voorkennis: n.v.t.
Kernbegrippen: Ritme, variatie, dynamiek.
Bronnen: Slagwerkinstrumenten.
Kernconcept: Inspiratie en vormgeving.

Tips
• Bied deze opdracht in samenhang met beeldende vorming aan.
• Laat leerlingen bij beeldende vorming slagwerkinstrumenten ontwerpen en maken
van alledaagse gebruiksvoorwerpen.
• Gebruik deze opdracht om extra aandacht te geven aan presenteren: houding,
kleding, stemgebruik, enzovoort.
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LEEROPGAVE Muziek

Titel: TER SPANNING ENDE VERMAECK!

"Schrijf een levenslied en zing mee!"

Impuls: Bezoeken van een plaatselijk smartlappenfestival, bekijken van een tv-verslag
van piratenmuziek.
Tijdsindicatie: 4 x 50 min.
Voorkennis: n.v.t.
Kernbegrippen: Melodie, dynamiek, liedvorm en klankkleur.
Bronnen: Levensliederen.
Kernconcept: Kunst en maatschappij.

Tips
•
Waak voor discriminerende teksten en let op taalgebruik; humor moet de
boventoon voeren.
•
Neem een levensliedvertolker op in de jury van het smartlappenfestival.
•
Laat leerlingen een "kampioensbeker" ontwerpen voor de winnaar van het festival.
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LEEROPGAVE Muziek
Titel: UMOJA!

"Zing eens een lied uit een andere cultuur!"

Impuls: De dvd Umoja van Bløf, een muzikant die een niet-westers instrument
bespeelt.
Tijdsindicatie: 5 x 50 min.
Voorkennis: Leerlingen kunnen een geluidsinstallatie bedienen.
Kernbegrippen: Liedvorm, instrumentatie, ritme, motief, melodie.
Bronnen: volksmuziek uit verschillende culturen.
Kernconcept: Identiteit en diversiteit.
Tips: Eventueel in samenhang met vakken uit het leergebied Kunst en cultuur, Mens
en maatschappij.
In deze opdracht kan eventueel ook gewerkt worden met muziek uit subculturen.

Tips
•
Bied deze leeropgave in samenhang met andere vakken uit het leergebied Kunst
& cultuur en Mens & maatschappij aan.
•
Gebruik in plaats van muziek uit verschillende culturen, muziek uit verschillende
subculturen, zoals (verschillende) jongerenculturen.
•
Bied als docent zelf muziek uit verschillende culturen aan of laat leerlingen muziek
van een opgegeven land opzoeken en presenteren aan de rest van de klas.
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LEEROPGAVE Muziek

Titel: IK HOOR, IK HOOR, WAT JIJ NIET ZIET!

"Maak samen een hoorspel!"

Impuls: Een hoorspel beluisteren of een hoorspelmaker uitnodigen.
Tijdsindicatie: 10 x 50 min.
Voorkennis: Geluid opnemen, samenwerken.
Kernbegrippen: Instrumentatie, tempo, ritme, dynamiek.
Bronnen: Hoorspelen, informatie over hoorspelen.
Kernconcept: Inspiratie en vormgeving.

Tips
•
Eventueel in samenhang met Nederlands aanbieden.
•
Leerlingen kunnen zelf een verhaal schrijven, maar dit kan ook een opdracht zijn
voor een leerling uit de bovenbouw. Daarnaast kan de docent ook een selectie
aanbieden van bijvoorbeeld vier verhalen.
•
Laat de verhalen hooguit een kwartier duren.
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4. Lesvoorbeelden Beeldende
vorming
LEEROPGAVE Beeldende vorming

Titel: PIMP TO BLING-BLING

"Verzamel tweedehands spullen en ga ze
pimpen!"

Impuls: Voorstelling van 'Het mobiele naaiatelier', een Bling-Bling party.
Tijdsindicatie: 8 x 2 uur.
Doelgroep: Klas 2
Voorkennis: Leerlingen moeten enige basiskennis hebben van materialen en
technieken.
Kernbegrippen: Assemblage, 3dm., decoratie, kleur, expositie, decor, rekwisieten,
regisseur.
Bronnen: werk van popart kunstenaars, readymades, tv-uitzending van 'De Grote
Beurt' Veronica, websites over het oppimpen van kleding, bijvoorbeeld www.lodicha.nl
Kernconcept: Identiteit en diversiteit.

Tips
•
Maak er een groepsdracht van.
Giet de presentatie in een spelvorm, maak er bijvoorbeeld een puzzeltocht van. Op
deze manier kun je op een speelse manier aandacht besteden aan reflecteren.
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LEEROPGAVE Beeldende vorming

Titel: MOET IK DIT GELOVEN?

"Interview een kunstenaar en manipuleer de
volgorde van vragen en antwoorden!"

Impuls: Workshop filmbewerken, het interview met een beroepsbeoefenaar in zijn
werkomgeving.
Tijdsindicatie: 5 x 2 uur (incl. workshop).
Doelgroep: Klas 2
Voorkennis: Filmen, interviewen, leerlingen hebben een workshop filmen gehad.
Kernbegrippen: Montage, manipulatie, media-educatie.
Bronnen: Roddelbladen, shownieuws, enzovoort.
Kernconcept: Media en communicatie.
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LEEROPGAVE Beeldende vorming

Titel: ENTER MY SP@CE

"Maak een zelfportret op de computer!"

Impuls: Workshop photoshop, workshop modefotograaf.
Tijdsindicatie: 4 x 2 uur.
Doelgroep: Klas 2
Voorkennis: Basiskennis ict.
Kernbegrippen: Compositie, afsnijding, overlapping, collage.
Bronnen: Documentaire: 'Beperkt houdbaar' van Sunny Bergman, werk van Micha
Klein, second life.
Kernconcept: Kunst en maatschappij.

Tip
Gebruik een relatief eenvoudig computerprogramma zoals 'Paint' als leerlingen hier
nog niet zo vaardig in zijn.
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LEEROPGAVE Beeldende vorming

Titel: VERRE GEZICHTEN

"Maak een portret met alledaagse dingen!"

Impuls: Tv-uitzending van 'Verre gezichten' VPRO, workshop teken- en
schildertechniek, keramiek, film (stop-motion techniek).
Tijdsindicatie: 7 x 2 uur.
Doelgroep: Klas 1
Voorkennis: n.v.t.
Kernbegrippen: Animatie, assemblage.
Bronnen: Werk van Arcimboldo.
Kernconcept: Inspiratie en vormgeving.

Tips
•
Laat leerlingen de stop-motion techniek ook gebruiken bij een klei-animatie of het
tot leven laten komen van een gebruiksvoorwerp, animatiefilm (bijv. zoals 'Paniek
in het dorp' VPRO).
Laat leerlingen het werkstuk live maken en laat andere leerlingen dit opnemen.
•
Maak in plaats van een film een diapresentatie van de verschillende stappen.
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LEEROPGAVE Beeldende vorming

Titel: I'M DREAMING OF A ...

"Ontwerp de koffer voor je droomreis!"

Impuls: Film: 'Transylvania', 'Les Triplettes de Belville', 'In de ban van de Ring',
enzovoort.
Tijdsindicatie: 6 x 2 uur.
Doelgroep: Klas 1
Voorkennis: n.v.t.
Kernbegrippen: Ruimtelijk, assemblage, compositie, kleur.
Bronnen: Werk van een surrealistische kunstenaar, het boek: 'Mijn droomreis door
kunst en kleuren' Josien Broeren.
Kernconcept: Identiteit en diversiteit.

Tips
•
Geef ver van tevoren aan dat leerlingen een oude koffer moeten meenemen!
•
Laat leerlingen een kledingstuk ontwerpen voor bij de droomreis.
•
Laat leerlingen muziek uitzoeken voor bij hun droomreis (of kies bijvoorbeeld een
viertal muziekstukken uit en biedt die aan).
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LEEROPGAVE Beeldende vorming

Titel: BEEST

"Maak een strand- of een kleefbeest!"

Impuls: Bekijk de films over strandbeesten van Theo Jansen, plakbandkunst van Mark
Jenkins en Willie Beckmans, een workshop van Willie Beckmans.
Tijdsindicatie: 8 x 2 uur.
Doelgroep: Klas 1
Voorkennis: n.v.t.
Kernbegrippen: Omgevingskunst, construeren, ritme, structuur.
Bronnen: Eigen ervaringen aan het strand, ervaring met beesten, film: ‘The Day of the
Triffids’.
Kernconcept: Inspiratie en vormgeving.

Tip
Gebruik deze opdracht als groepsopdracht tijdens een introductieweek of
kampeerweek aan zee!
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LEEROPGAVE Beeldende vorming

Titel: TER LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT

"Ontwerp en maak samen een zeepkist!"

Impuls: Documentaires van Joost Conijn en Panamarenko.
Tijdsindicatie: 8 x 2 uur, afgesloten met een tweedaagse: een dag afwerking zeepkist,
een dag zeepkistenwedstrijd.
Doelgroep: Klas 2
Voorkennis: Samenwerken, leerlingen moeten eenvoudige verbindingen kunnen
maken van hout, metaal, kunststof, enzovoort.
Kernbegrippen: Vorm, construeren, kleur, techniek.
Bronnen: aflevering van ‘Ter land, ter zee en in de lucht’, film van Pipi Langkous.
Kernconcept: Inspiratie en vormgeving.

Tips
•
Vraag bij de plaatselijke fietshandel, schroothandel, houtzagerij om materiaal!
•
Bied deze leeropgave in samenhang met techniek aan.
•
Laat leerlingen een sponsor zoeken voor hun zeepkist, maak er een
benefietwedstrijd van waarbij de sponsorgelden aan een goed doel besteedt
worden.
•
Besteed extra aandacht aan de samenwerking binnen het groepje.
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LEEROPGAVE Beeldende vorming

Titel: WIE BEN JIJ?

"Maak een portret van je klasgenoot!"

Impuls: Workshop van een portretkunstenaar.
Tijdsindicatie: 6 X 2 uur (excl. workshop).
Doelgroep: Klas 1
Voorkennis: n.v.t.
Kernbegrippen: Compositie, overlapping, afsnijding, kleur- en materiaalgebruik.
Bronnen: Vriendenboekjes, portretten van Frida Kahlo.
Kernconcept: Identiteit en diversiteit.

Tips
•
Gebruik deze leeropgave als startopdracht in de eerste klas en bespreek hierbij
ook de algemene regels en afspraken voor de lessen beeldende vorming over de
lesopbouw, het gebruik van het kunstdossier, de omgangsnormen, enzovoort.
•
Combineer deze leeropgave met de leeropgave voor muziek: “Dit vind ik nou
mooi!”
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LEEROPGAVE Beeldende Vorming

Titel: MULTI CULTI

"Ontwerp je culturele kledingstuk en organiseer
een modeshow!"

Impuls: Een workshop naar keuze: grime, presentatietechniek, modeshow lopen,
enzovoort, de multi-culti modeshow.
Tijdsindicatie:6 x 2 uur.
Doelgroep: Klas 1
Voorkennis: n.v.t.
Kernbegrippen: Collage, decoratie, kleur- en materiaalgebruik.
Bronnen: De aankleedpop met magneet en diverse kledingstukken.
Kernconcept: Identiteit en diversiteit.

Tips
•
Een verkleedpartij in de klas is natuurlijk minder omvangrijk en voor sommige
leerlingen een stuk veiliger.
•
Beschilder de aankleedpop met magneetverf en plak aan de achterzijde van de
kledingstukken magneetstrips.
•
Maak een keuze: voor verschillende culturen of voor verschillende subculturen.
•
Bied deze opdracht in samenhang met het vak Mens en maatschappij aan.
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5. Een programma Muziek en
Beeldende Vorming

Samen met een groep docenten is bekeken hoe de ontwikkelde leeropgaven in een
jaarprogramma kunnen worden gezet. Daarbij ligt de nadruk vooral op aspecten als
opbouw in complexiteit, binnen- en buitenschools en verdieping van de leeropgaven.
In het eerste schema worden de vakken min of meer los naast elkaar gegeven en ligt
de nadruk per discipline op een toename van complexiteit en verdieping.
In het tweede schema is het gezamenlijke thema de bindende factor. Hier worden
beide disciplines in samenhang aangeboden waardoor verdieping van het thema
plaatsvindt.
In het lesprogramma is telkens uitgegaan van een leerjaar dat bestaat uit vier periodes.
De titels verwijzen naar de leeropgaven muziek en naar de leeropgaven beeldende
vorming.
Schema 1: Vakken naast elkaar

Leerjaar 1
Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Keuze:
MUZ: Dit vind ik
nou mooi!
MUZ: Karaoké! 1

MUZ: Ter spanning
ende vermaeck!

MUZ: Niet te koop!

MUZ: And the beat
goes on!

BVO: Wie ben jij?

Keuze:
BVO: Beest
BVO: Multi culti

BVO: I'm dreaming
of a...

BVO: Verre
gezichten

Periode 2

Periode 3

Periode 4

MUZ: T' is cabaret!

MUZ: Wat een
stomme film!

MUZ: Ik hoor, ik
hoor, wat jij niet
ziet!

BVO: Enter my
sp@ce

BVO: Moet ik dit
geloven?

BVO: Pimp to blingbling

Leerjaar 2
Periode 1
Herhaling:
MUZ: Dit vind ik
nou mooi!
MUZ: Umoja!
BVO: Ter land, ter
zee en in de lucht

1

Deze opdrachten worden het hele jaar door herhaald.
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Schema 2: Vakken bijelkaar

Leerjaar 1
Periode 1
THEMA: Kennismaken

Periode 2
THEMA:
Volkscultuur

Periode 3
THEMA:
Manipulatie

Periode 4
THEMA:
(Hedendaagse)
muziek en mode

Keuze:
MUZ: Dit vind ik nou
mooi!
MUZ: Karaoké!

MUZ: Ter
spanning ende
vermaeck!

MUZ: Niet te
koop!

MUZ: And the beat
goes on!

BVO: Wie ben jij?

BVO: Ter land,
ter zee en in de
lucht
(BVO: Beest)

BVO: Moet ik dit
geloven?

BVO: Pimp to blingbling

Periode 2
THEMA: Media

Periode 3
THEMA: Film

Periode 4
THEMA:
Verbeelding

MUZ: T' is
cabaret!

MUZ: Wat een
stomme film!

MUZ: Ik hoor, ik
hoor, wat jij niet
ziet!

BVO: Enter my
sp@ce

BVO: Verre
gezichten

BVO: I'm dreaming
of a...

Leerjaar 2
Periode 1
THEMA:(Sub)Culturen
Herhaling:
MUZ: Dit vind ik nou
mooi!
MUZ: Umoja!
Keuze:
BVO: Multi culti

Extra aandachtspunten voor een programma opzet in de onderbouw van het vmbo zijn
volgens docenten:
•
"Bied eerst een aantal opdrachten aan waarbij de leerlingen algemene kennis en
vaardigheden van het vak krijgen en werk dan naar meer autonomie, eigen
zeggingskracht."
•
"Begin in leerjaar 1 met gesloten opdrachten, ga over op meerkeuze opdrachten
en werk vervolgens naar vrije keuze opdrachten toe. Voor sommige groepen
vmbo-leerlingen zul je daarom de leeropgaven uit onderstaande leerlijn iets aan
moeten passen; met tussenstappen en minder (keuze)vrijheid. Dit om te
voorkomen dat leerlingen gaan 'zwemmen'."
•
"Begin met kortdurende opdrachten van twee of drie lessen en bouw dit uit naar
opdrachten die, misschien met tussenstapjes, een hele periode duren."
•
"De rol van de docent zal in het begin vooral sturend, motiverend en corrigerend
zijn, maar het streven is om gaandeweg een meer adviserende, coachende rol
aan te nemen."
•
"Onderwijs is ook een groepsproces en niet bij elke groep lukt het om een
coachende rol aan te nemen of om leerlingen zelfstandig te laten kiezen en
werken; geleide zelfstandigheid is dan misschien het hoogst haalbare."
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6. Didactische tips voor BB en
KB niveau
Kritische succesfactoren voor onderwijs aan leerlingen van het vmbo
Al deze aandachtspunten zijn verzameld tijdens een veldadviesbijeenkomst met
ervaren docenten.
Algemeen
•
Zorg, voordat je aan 'het werk' gaat, dat je de leerlingen kent. Neem de tijd voor
kennismaking en het bouwen aan een vertrouwensrelatie.
•
Creëer een veilige en vertrouwde omgeving; leerlingen moeten zich erkend
voelen. Dit geldt natuurlijk voor iedere leerling, maar bij deze leerlingen weegt dat
extra zwaar.
•
Bij veel van deze leerlingen speelt sociaal-emotionele problematiek een rol. Wees
je daarvan bewust.
•
Zorg voor structuur, wees consequent, vertoon voorspelbaar gedrag.
•
Zorg dat er voor iedere leerling succeservaringen zijn.
•
Benader de leerling individueel, positief, eerlijk en met humor, toon respect, maar
verlies daarbij de groep en algemene normen en waarden niet uit het oog.
•
Denk van tevoren na over je grenzen. Geef deze duidelijk aan.
•
Vertoon zelf authentiek gedrag: blijf jezelf en verlies je niet in toneelspel, want
daar prikken leerlingen zo doorheen.
•
Word nooit echt kwaad en vat niet alles wat gezegd of gedaan wordt persoonlijk
op.
•
Veel van wat er in de les gebeurt heb je niet in eigen hand; zie het dus niet direct
als jouw schuld als een les niet loopt.
•
Begin je net? Vraag dan coachende begeleiding van een ervaren docent.
Ontwerp van lesmateriaal voor leerlingen
•
Gebruik zo min mogelijk tekst: leerlingen willen liever 'doen' dan lezen.
•
Maak veel gebruik van visueel materiaal.
•
Gebruik bij het materiaal steeds dezelfde lesstructuur.
•
Wees consequent in de lay-out van het materiaal.
•
Let op taalgebruik: schrijf en spreek niet 'over de hoofden heen'.
•
Gebruik een schreefloze letter.
•
Deel de inhoud van het lesmateriaal ook mondeling mee.
•
Schrijf, per les, de verwachtingen en planning op een vaste plek op het bord.
•
Zorg voor aansprekend lesmateriaal, met onderwerpen die aansluiten bij de
belevingswereld van de leerling.
•
Neem de leerling serieus: behandel hem als klant!
Regels en afspraken
•
Zorg voor duidelijke regels en afspraken.
•
Maak er vooral niet te veel; ze moeten wel waargemaakt kunnen worden.
•
Wees consequent en vertoon voorspelbaar gedrag.
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Start van de les
•
Ga bij de deur staan als leerlingen binnenkomen en maak even een praatje.
•
Inventariseer goed of leerlingen er klaar voor zijn: als er nog iets speelt,
bijvoorbeeld een ruzie, dan heeft dit direct zijn weerslag op de les. En hoewel het
probleem niet altijd direct op te lossen is, kan de lucht wel geklaard worden door
er even kort aandacht aan te besteden.
•
Begin pas te praten als je ieders aandacht hebt, ook al duurt dit naar je gevoel te
lang.
•
Zorg voor een korte introductie die hooguit tien minuten duurt.
•
Zet tijdens de introductie geen materialen of gereedschap op tafel en laat
leerlingen pas hun spullen pakken als je helemaal klaar bent met je verhaal.
Materiaal en techniek
•
Laat materiaal- en techniekhantering zien en laat leerlingen het nadoen.
•
Zorg voor alternatieven als het leerlingen niet lukt: kan het ook met ander
materiaal of met een andere techniek?
•
Doe het eerst voor, laat het dan nadoen en vervolgens zelf doen.
•
Oefen zelf eerst van tevoren met de techniek en het materiaal of maak de
opdracht zelf eens, zodat je weet wat moeilijk kan zijn voor leerlingen.
•
Organiseer een materiaal- en techniekenmarkt, zodat leerlingen in korte tijd in de
vorm van workshops kennismaken met veel materialen en technieken. Dit vergroot
hun keuzemogelijkheden.
•
Laat rustig geslaagde voorbeelden zien van andere leerlingen, maar benadruk de
eigen inbreng van leerlingen.
Aan het werk
•
Zorg voor persoonlijk en individueel contact.
•
Geef positieve feedback; geef schouderklopjes.
•
Luister naar de individuele leerling, maar blijf ook steeds aandacht houden voor de
gehele groep.
•
Wissel het rondlopen af met zitten achter een bureau of bij een tafel.
•
Laat leerlingen hun spullen neerleggen als je iets aan de hele klas wilt vertellen en
eis ook dan de aandacht van alle leerlingen.
•
Corrigeer daar waar nodig en, hoewel dat soms moeilijk is, probeer ook eens iets
niet te zien. (Het blijven natuurlijk wel pubers die willen experimenteren.)
•
Houd steeds de regie in eigen hand.
Afsluiten van een les
•
Geef duidelijk aan wanneer leerlingen mogen opruimen, verdeel de taken en laat
leerlingen elkaar controleren.
•
Controleer zelf of je tevreden bent over het opruimen.
•
Geef voldoende tijd voor het opruimen.
•
Sluit de les gezamenlijk af, vertel of je verwachtingen zijn uitgekomen en sluit af
met een compliment.
Duur van een les
•
Voor muziek is een les van 45-50 minuten het meest ideaal, voor beeldende
vorming werkt een blokuur van 100 minuten beter.
•
Las, indien mogelijk en wenselijk, binnen een blokuur een korte pauze in.
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Beoordelen
•
Geef zowel een beoordeling voor het product als voor het proces. Geef ook een
beoordeling voor de werkhouding.
•
Licht de beoordeling altijd toe.
•
Beoordeel werkstukken samen met de leerling, met een groepje of laat leerlingen
elkaar beoordelen.
•
Laat de opdrachteisen terugkomen in de beoordeling.
Differentiatie
•
Bekijk per leerling wat het hoogst haalbare is en wees alert op snelle werkers.
Zorg voor verdiepings- en verbredingsmateriaal.
•
De eisen voor leerlingen met BB niveau liggen lager dan voor leerlingen met KB
niveau. Leg aan leerlingen uit waarom dit is, als ze er om vragen.
•
Ieder leerling moet zijn best doen, maar wat echt niet kan, kan niet: leerlingen
hoeven niet worstelend ten onder te gaan. Probeer een andere uitdaging voor
deze leerling te zoeken.
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Bijlage 1: De kunst- en cultuurschijf
De 'Kunst- en cultuurschijf' (zie onderstaande afbeelding) symboliseert een leeropgave
met in elke 'taartpunt' een kerndoel. Opzet hiervan is docenten structuur te bieden voor
het ontwikkelen of inhoudelijk verantwoorden van leeropgaven. Daarbij is de stelregel
dat in elke leeropgave minimaal de vijf kerndoelen een plek krijgen. De verhouding
tussen de vijf is echter variabel, afhankelijk van de visie en keuzes van de school (de
docent of het team). Een school kan kiezen om meer nadruk te leggen op reflecteren
of de beleving van kunst en cultuur buiten school, waardoor deze onderdelen een
groter aandeel zullen krijgen in de schijf. Daarbij heeft de school de vrijheid om eigen
gekozen ‘taartpunten’ toe te voegen, zoals onderzoeken, samenwerken of andere
vaardigheden. Vooral voor docententeams en vaksecties die zoeken naar uniformiteit
en verantwoording van hun leeropgaven kan de schijf houvast bieden.
De Kunst- en cultuurschijf kan gebruikt worden als:
•
ontwikkelformat: een leidraad voor het ontwikkelen van (uniforme) leeropgaven
•
checklist: komen alle kerndoelen (voldoende) aanbod?
Afbeelding: Kunst- en cultuurschijf
Elke leeropgave bestaat uit minimaal vijf kerndoelen, de verhouding tussen de vijf is
echter variabel en wordt bepaald door docent of team.
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Bijlage 2: Impuls
Een impuls binnen kunst- en cultuureducatie is:
''een krachtige kunstzinnige warming up die verder gaat dan alleen het tonen van
afbeeldingen of referentiebeelden aan leerlingen, maar leerlingen op een voor hen niet
alledaagse manier meevoert en betrokken maakt bij de aankomende kunstzinnige
taak.''
Bij een impuls binnen kunst- en cultuureducatie gaat het om het beleven in totale
onderdompeling van waar het in essentie binnen een kunstuiting of kunstopdracht om
gaat. Deze onderdompeling, ook wel immersie genoemd, heeft betrekking op de mate
waarin de leerling het gevoel heeft dat hij de (overrompelende) culturele of
kunstzinnige uiting als het ware van binnenuit ervaart.
Denk bijvoorbeeld aan een imponerende theatervoorstelling of 's ochtend op school je
lokaal helemaal met doek ingepakt vinden (zoals bij Christo), of de klas krijgt
gedurende een week stukjes van een brief toegestuurd die samen resulteren in een
mysterieuze opdracht of verras de klas met een smaaktest als het gaat over Kunst en
kitsch.
Het wel of niet 'gegrepen' worden door deze impuls blijft echter een persoonlijke zaak.
Het is daarbij de taak van de creatieve docent dat hij een impuls zoekt die net niet
aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Dat maakt het voor leerlingen
uitdagend en spannend, maar niet te controversieel waardoor leerlingen mogelijk
afhaken. Een impuls moet voor leerlingen daarom wel van betekenis zijn voor de
aansluitende opdracht waardoor de intrinsieke motivatie om te leren en ervaren
toeneemt.
Een eenvoudige doch doeltreffende manier om een impuls kracht bij te zetten is door
verandering van omgeving, zoals bijvoorbeeld naar de bioscoop gaan of een
theaterstuk bekijken in de gymzaal. Het gaat er vooral om dat de dagelijkse gang van
zaken (even) wordt doorbroken. Welke impuls u kiest, is natuurlijk eveneens
afhankelijk van factoren als de schoolsituatie, het budget en het type leerling.
Bij de lesvoorbeelden begint elke lesbeschrijving met steeds verschillende impulsen.
Hierbij kan gedacht worden aan impulsen binnen de muren van het klaslokaal of aan
het ondernemen van krachtige en inspirerende culturele of kunstzinnige activiteiten.
Bedenk hierbij dat de koppeling van de impulsen met de leerlijn Culturele en
kunstzinnige activiteiten binnen de school uitermate geschikt kan zijn.
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Bijlage 3: Lesformat

Bepaal welke onderdelen in een lesformat thuis horen.
Werkvorm - Lesformat
Doelgroep: leergebiedteams, projectteams, ontwikkelteams
Doel: uniformiteit aanbrengen in het lesmateriaal
Beschrijving
Voorwerk: zoek of bedenk een lesformat dat geschikt kan zijn voor de te ontwikkelen
lessen.
Stap 1:
Neem het onderstaande conceptformat als uitgangspunt en kies met elkaar
welke onderdelen het lesformat moet bevatten.
Stap 2:
Bepaal welke onderdelen in het leerlingenmateriaal zitten en welke in het
docentenmateriaal.
Stap 3:
Zet de onderdelen overzichtelijk op 1 A4tje.
Voorbeeld: lesuitwerking in overzichtelijk format
Titel:
Vakken:
Opdracht omschrijving:

Leerdoelen

Presentatievorm:

Groepsvorm:

Urenbesteding:

Stappenplan:

Hulpbronnen:

Beoordelingscriteria:
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Lesstructuur
Ontwerp voor lesmateriaal voor leerlingen
Lesstructuur A

Lesstructuur B

1.

Titel

1.

Titel

2.

Opdrachtgever

2.

Inleiding

3.

Situatiebeschrijving

3.

Opdracht (met omschrijving van het
doel van de opdracht(en) en een
eventuele opdrachtgever)
3a. Vooropdrachten huiswerkopdrachten

4.

Opdracht

4.

Bijzonder materiaal en gereedschap

5.

Eisen:
• onderzoek
• informatie
• ontwerp

5.

Werkvolgorde (in stapjes), inclusief
eisen

6.

Presentatievorm

6.

Urenverdeling

7.

Groepsvorm (bijv. drietallen)

7.

Beoordeling (product & proces) en
weging opdrachten

8.

Urenbesteding (beschikbaar aantal
uren voor de opdracht)

8.

Reflectie leerling

9.

Hulpbronnen

9.

Bijlagen: bronnen, werkbladen,
vragenformulieren,
materiaalomschrijving, enzovoort.

10. Beoordeling (wie en waarop, proces
en product)
11. Evaluatie (logboek met reflectie
leerling)
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Bijlage 4: Kernconcepten
1. Identiteit en diversiteit.
Identiteit en diversiteit
(accent op autonome kunt)
Je identiteit is je persoonlijkheid, je karakter. Wat vind je belangrijk in het leven, wat
zijn je idealen en talenten? Hoe is je innerlijk en hoe je uiterlijk? Kunst en vultuur
bieden de ruimte om je eigen identiteit te ontdekken en te ontwikkelen, door jezelf
te vergelijken met anderen, door kennis te maken met kunstuitingen van anderen
en door jezelf in beeld, muziek, taal en/of beweging uit te drukken.

2. Inspiratie en vormgeving
Inspiratie en vormgeving
(accent op toegepast kunst)
Inspiratie is de bron van de kunstenaar én van de ontwerper. Waar haal je je
inspiratie vandaan? Uit jezelf of uit je omgeving? Ga je op zoek of overkomt het je?
Inspiratie staat aan de ene kant van het ontwerpproces, de uiteindelijke vormgeving
aan de andere kant. Welke rol speelt inspiratie bij een opdracht voor een
opdrachtgever? en welke stappen zitten tussen begin- en eindproduct?

3. Media en communicatie
Media en communicatie
(accent op nieuwe media)
De nieuwe media en ICT spelen een belangrijke rol binnen de kunsten. Digitale
media leveren snel resultaat en zijn voor iedereen toegankelijk. Zowel fotografie als
video zijn voor leerlingen direct toegankelijk. Welke aspecten spelen een rol bij het
maken van kunst met digitale media, anders dan bij meer traditionele
kunstvormen? Wat is de rol van manipulatie, kun je vertrouwen wat je ziet? Zie je
wat je denkt te zien?

4. Kunst en maatschappij
Kunst en maatschappij
(accent op maatschappelijke betekenis)
De manier waarop we met elkaar omgaan en wat we vanzelfsprekend vinden,
vormen onze cultuur: dat wat breed geaccepteerd wordt in onze maatschappij.
Kunst laat daar vaak de andere kant van zien. Kunst legt de vinger op de zere plek.
Kunst kan nieuw licht werpen op iets, kunst kan vragen stellen. Bij dit kernconcept
gaat het vaak om actuele gebeurtenissen en bewegingen in de maatschappij.
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