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Voorwoord 

Zin in beeldende vorming 
 

Op school leren wij de kinderen allerlei vaardigheden aan. Kinderen leren rekenen, schrijven, lezen. 

Ze leren over de geschiedenis en over hoe de aarde eruit ziet. Al honderden jaren wordt hierin les 

gegeven. Zo is het ook met het tekenonderwijs. Al in de 16de eeuw wees men erop hoe belangrijk 

het is om kinderen te leren tekenen. Met name achtte men dit belangrijk voor kinderen die verder 

wilden in het vak als beeldhouwer, architect of ontwerper. In de 20ste eeuw ontdekte men dat 

tekenen en schilderen in het basisonderwijs niet alleen belangrijk was voor het aanleren van 

vaardigheden, men ging ook inzien dat kinderen d.m.v. tekenen en schilderen de wereld en zich zelf 

ontdekken. Door het ontdekken van wereld en zichzelf,  bouwen kinderen aan een eigen identiteit. 

Al heel vroeg wordt het jonge kind gestimuleerd om zich te uiten op papier en om de werking van de 

verschillende teken- en schildermaterialen  te ontdekken.  Zo komen ze erachter hoe materialen zich 

gedragen en hoe je daarmee jezelf en de wereld om je heen kan uitbeelden.  Niet minder belangrijk 

is dat jonge kinderen hiermee ook nog eens hun fijne motoriek oefenen. Wanneer kinderen  naar 

groep 3 gaan, wordt veel tijd ingeruimd om het kind te leren schrijven, lezen en rekenen. Deze 

vakken zijn natuurlijk uiterst belangrijk, zo leren ze  communiceren en dit is een centraal 

begrip  binnen de ontwikkeling en educatie van kinderen. 

Communicatie is daarom zo belangrijk, omdat de verschillende ideeën, gedachten en theorieën 

uitgewisseld kunnen worden en er van elkaar geleerd kan worden. Hoe zit het dan met 

communiceren binnen de beeldende vorming? 

De pedagogische benadering van Reggio Emilia spreekt over de honderd talen van kinderen. Er zijn 

wel honderd manieren om je zelf uit te drukken. Kinderen kunnen zich uitdrukken in dans, in muziek, 

in drama, in klei, op papier etc. ledere taal heeft zijn eigen zeggingskracht en mogelijkheden. Het 

stimuleren van al deze talen, naast de gesproken en geschreven taal, verrijkt de mogelijkheden tot 

communicatie, tot uitwisseling en leren over zichzelf, de anderen en de wereld. Tekenen en 

schilderen is dus een van die honderd talen.  
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Tijdens mijn lessen beeldende vorming kom ik dan ook veel te weten over een groep en over ieder 

afzonderlijk kind. Zo is er een aantal jongens dat bijzonder geobsedeerd is door wapens, 

oorlogsvoertuigen en krachtpatsers. Meisjes zijn op een bepaalde leeftijd vooral met de liefde bezig, 

dat zich uit in het tekenen  van hartjes en bloemetjes. Nu geef ik bij beeldende vorming met name 

gesloten opdrachten, waarbij wel ruimte is voor eigen inbreng.  Ik leer ze veel technieken aan 

opdat  ze zich d.m.v. techniekbeheersing  nog beter kunnen uitdrukken. Wanneer je een techniek 

goed beheerst kun je gewoonweg veel meer zeggen op papier. Ook zal het werkstuk er door 

techniekbeheersing  rijker en interessanter uit gaan zien en heeft het meer zeggingskracht. Een 

geslaagd werkstuk van een kind verhoogd het zelfvertrouwen en zorgt voor een positief zelfbeeld. 

Een kind is trots op zijn gelukte tekening of schilderij, laat het graag aan klasgenootjes of ouders zien 

en koestert het. Het komt heel vaak voor dat kinderen in mijn lokaal komen met ouders of vriendjes 

en  hun werkstuk van de afgelopen les aan hen tonen. Ze praten dan over de tekening of het 

schilderij en het kind geeft er vaak uitleg bij. Ze zijn zodoende volop aan het communiceren, het 

overbrengen van ideeën en het uitwisselen van gedachten. Hoe vaak komt het voor dat een kind een 

goed uitgerekende rekensom aan een ander laat zien, of dat een geschreven tekst door een vriendje 

wordt gelezen? Een tekening of schilderij is nog net iets persoonlijker en zegt veel over de maker. 

Kinderen leren veel van elkaar. Ze zijn uiterst belangrijk voor elkaar omdat kinderen van elkaar 

verschillen. Zodoende kan het ene kind het andere kind op nieuwe ideeën brengen. Dit komt vooral 

tot uiting tijdens het tekenen en schilderen. Afkijken mag dus ook in mijn les. Kinderen die verklikken 

dat een ander bij hem afkijkt en natekent, geef ik te kennen dat het mag en dat je je best vereerd 

mag voelen dat een ander je ideeën nadoet, dat betekent dat je idee erkend en bewonderd wordt. 

Daarbij lieten en laten kunstenaars zich altijd inspireren door andere kunstenaars. Je leert vooral veel 

van elkaar. Een bijkomstigheid is dan ook dat je tijdens de tekenles je met elkaar leert om gaan, leert 

delen en leert samenwerken. Ik geef dan ook af en toe coöperatieve opdrachten, waarbij kinderen 

samen een werkstuk maken. 

Het belang van beelden vorming voor de toekomst van het kind is dat het kind 

nieuwsgierig gemaakt moet worden, zelf kan ondernemen, creatief zijn en coöperatief kan werken. 

Het kind moet leren om zelf kritisch na te denken. 

De lessen beeldende vorming leveren hieraan een bijdrage. 

 

Nog iets waarom ik schilderen en tekenen zo belangrijk vind voor het kind: Kinderen moeten zo lang 

mogelijk kunnen spelen, zich uiten en plezier maken. Dat kan volop tijdens het maken van een 

tekening of schilderij. Kinderen lijken in onze moderne maatschappij steeds sneller te moeten 

opgroeien. Vaak worden ze onder druk gezet en moeten vooral presteren, terwijl de kwaliteit van het 

opgroeien zo belangrijk is. Kinderen worden al heel vroeg geconfronteerd met tijd en haast. Wanneer 

je aan het tekenen, kleien of schilderen bent, vergeet je even helemaal de tijd. Je gaat op in je eigen 

wereld en bepaalt je eigen tempo. Met verf en krijt werken is ook uiterst ontspannend en kleuren 

mengen en aanbrengen op papier is een bijzonder plezierige bezigheid voor kinderen. Er wordt zelfs 

beweerd dat schilderen en tekenen therapeutisch werkt. Opgekropte frustraties en gevoelens kun je 

tot uiting brengen op papier en dit kan psychische pijn verlichten. Kleuren beïnvloeden stemmingen 

en stimuleren ideeën. 

Werken naar een kunstenaar. 
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Aan het begin van mijn lessen vertel ik steeds iets over een meer of minder beroemd beeldend 

kunstenaar. Van grote schilders kun je namelijk veel leren. Ik vertel dan iets over hun achtergrond en 

over de schilderijen die ze maakten. Ook maak ik aan de hand van voorbeeldplaten duidelijk om 

welke technieken het gaat. Maar er is meer dan kijken naar hoe een schilder iets maakte. We hebben 

in een schilderij altijd te maken met beeldtaal. De kunstenaar wil ons iets vertellen d.m.v. zijn werk, 

of het nu gaat om een landschap waarin de kunstenaar vertelt hoe mooi de natuur wel niet is, of een 

schilderij met mensen erop dat  ons iets vertelt over de geschiedenis, of een oorlogstafereel, dat 

kritiek uit op de maatschappij. Het is dan ook heel belangrijk dat kinderen goed leren kijken en er 

over kunnen praten. Door de betekenis van een beeld leer je de wereld beter te begrijpen. Waarom 

gebruiken mensen anders vooral beelden om dingen duidelijk te maken? Reclame, protest, 

waarschuwing. Een beeld werkt altijd sneller dan woorden. Kinderen leren veel via beelden en 

communiceren via beelden met name ook in deze tijd.                                                                                                 

Ben Schasfoort zegt: 

άYLWY9b ²hw5¢ ![{ ½h ±!b½9[C{tw9Y9b5 9w±!w9bΣ 5!¢ 59 D95!/I¢9 5!¢ W9 I9¢ ½h¦ ah9¢9b 

LEREN BIJ VEEL MENSEN NOOIT OPKOMTέ. 

Kinderen moeten leren kijken en actief bezig zijn helpt bij het leren waarnemen, beoordelen en alles 

beter begrijpen. Daarom combineer ik in mijn les altijd kunstbeschouwing met kunst maken. Dit 

creëert een uitstekende wisselwerking: 

Bij het zelf maken van beeldend werk kan een kind zijn vaardigheden vergroten en de kwaliteit van 

zijn werk verhogen. Door naar kunst te kijken leert het kind zijn eigen werk en dat van andere te 

beoordelen. 

Last but not least: Naar kunst kijken is heerlijk, het verrijkt je geest en zet je aan tot denken. De 

kunstenaar helpt je op een andere manier naar de wereld te kijken en brengt je op andere of nieuwe 

ideeën. Al met al naar kunst kijken en kunst maken verrijkt je leven en maakt je een gelukkiger mens. 

 

Bo de Jong, vakleerkracht Primas-scholengroep 

 

 
Kinderen leren KIJKEN! 
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Inleiding 

Onze  uitgangspunten bij kunst- en cultuureducatie zijn:  inspiratie en beleving.  Door kinderen en 

leerkrachten te inspireren en te laten beleven, menen wij een bodem te leggen voor blijvende liefde 

en interesse voor beeldende kunst, literatuur (tekst en beeld), toneel, drama, muziek, en dans. Wij 

kiezen er dan ook voor om zoveel mogelijk tijd en geld aan activiteiten te besteden die hieraan 

bijdragen. 

 

Agnes de Jong 
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Het Belang 
 
Onze leerkrachten over dans, muziek en toneel/drama: 
 
 
 άYƛƴŘŜǊŜƴ ƘŜōōŜƴ ŜŜƴ ƴŀǘǳurlijke bewegingsdrang en hebben een grote verbeeldingskracht. Dans 
sluit daarbij aan.  Door te dansen, leren kinderen de expressieve mogelijkheden van hun lichaam 
kennen, vergroten en toepassen. Dans spreekt kinderen aan op hun fantasie en creativiteit. 
Bij dansexpressie komen kinderen tot hun recht, soms onverwacht. Sommige kinderen 
bloeien op als ze dansen, ze krijgen meer zelfvertrouwen. Kinderen voelen zich losser en vrijer en 
ieder kind kan op zijn of haar eigen manier leren dansen. Het dansproces is belangrijk voor 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen: je leert om jezelf open op te stellen en om iets van 
ƧŜȊŜƭŦ ǘŜ ƭŀǘŜƴ ȊƛŜƴέΦ  
 
άMuziek is een belangrijk onderdeel van onze cultuur en kan een grote rol spelen in de opvoeding van 
kinderen. Door muziek leren jonge kinderen hun emoties op natuurlijke manier uit te drukken en te 
communiceren met hun omgeving. Muziek helpt kinderen motorische, sociale, cognitieve en 
zintuiglijke vaardigheden te ontwikkelen en te genieten. Het gaat  erom dat wij kinderen een 
muzikale omgeving bieden, ƭƛŜŦǎǘ ǾŀƴŀŦ ŘŜ ƎŜōƻƻǊǘŜέΦ 
 

άBij toneelspelen en kijken naar toneelspel zijn vele aspecten van belang:  lichaamshouding, 
oogcontact, gebruik van stem en ademhaling, taal, timing enzovoorts.  Er zijn veel vaardigheden die 
je gebruikt en oefent. Drama kan ingezet worden als middel om aan taal te werken. Spelenderwijs 
zijn de spelers bezig met taal.  Je ziet vaak dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen wanneer ze 
toneelspelen. 
Doordat lichaamshouding belangrijk is, zie je dat kinderen  sterker in hun lichaam gaan staan. 
Om er voor te zorgen dat je toneelstuk of musical goed bij het publiek overkomt, is het van groot 
belang dat de kinderen in hun concentratie van het spel blijven. Kijken naar toneel vraagt ook om 
concentratie. Door toneel / drama laat je kinderen al spelenderwijs hun creativiteit gebruiken. 
Om een personage goed te kunnen spelen, moeten kinderen zich kunnen inleven in het personage. 
Daarmee stimuleer je dat zij zich leren verplaatsen in  een anderέ.  
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Kerndoelen   

 
54 
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er 
gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren 
 
55 
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren 
 
56 
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen 
waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. 
 
 

heel de school zingt en danst 
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Achtergronden 
 
Aangenaam kennismaken!  
Door middel van kunstzinnige vorming maken kinderen kennis met kunstzinnige en culturele 
aspecten in hun leefwereld. Het gaat om kennismaking met aspecten waarmee mensen in de loop 
van de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan. 
Het gaat bij kunstzinnige vorming ook om het verwerven van enige kennis van de hedendaagse 
kunstzinnige en culturele diversiteit. Dit vindt zowel op school  als buiten school plaats. Kinderen 
leren zich aan de hand van kunstzinnige oriëntatie open te stellen: ze kijken naar schilderijen en 
beelden, ze luisteren naar muziek, ze genieten van taal en beweging. 
 
Kunstzinnige vorming is er op gericht bij te dragen aan de waardering van leerlingen voor culturele 
en kunstzinnige uitingen. Daarnaast leren zij zichzelf te uiten: 
¶ ze leren de beeldende mogelijkheden van diverse materialen  aan de hand van de aspecten kleur, 

vorm, ruimte, textuur en compositie; 
¶ ze maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken; 
¶ ze leren liedjes en leren ritme-instrumenten te gebruiken als ondersteuning bij het zingen; 
¶ ze spelen en bewegen. 



Kunst- en cultuureducatie Primas-scholengroep  2020 ς 2024 versie   juli 2020 
 

10 

Waar mogelijk worden daarbij onderwerpen gebruikt die samenhangen met die uit andere 
leergebieden. Het onderwijs wordt daardoor samenhangend en mede daardoor betekenisvoller voor 
leerlingen.  
 
Beeldende vorming 
Bij het onderdeel beeldende vorming gaat het erom dat kinderen leren dat ze hun gevoelens en 
ervaringen kunnen uitdrukken in beeldend werk en met beelden kunnen communiceren. 
Beeldende werkstukken ontstaan wanneer betekenis, beeldaspecten en materiaal op elkaar worden 
afgestemd. Dat betekent dat kinderen aan de slag gaan met onderwerpen en thema's in een 
betekenisvolle context. Ze worden geïnspireerd in een situatie die hen aanzet tot creatief vormgeven. 
Om hun ideeën vorm te geven, leren ze de beeldende mogelijkheden van diverse materialen / 
technieken kennen. Ze maken kennis met kunstenaars en kunstwerken.  

Spel en drama 
Bij het onderdeel taal en spel gaat het erom dat kinderen de expressie mogelijkheden van stem, taal, 
houding, beweging en mimiek leren kennen en toepassen. In spel (drama) verbeelden de kinderen 
gevoelens, ideeën, gebeurtenissen en personages. Zij leren door middel van spel met anderen te 
communiceren. De kinderen krijgen inzicht in de opbouw van een rol en een verhaal, het gebruik van 
decor en kleding en de overdracht naar een publiek. Zij maken kennis met professioneel theater 
(cultuurmenu)en de manier waarop een voorstelling tot stand komt en gebruiken deze kennis bij hun 
eigen theatervoorstellingen. 
Drama-activiteiten vinden plaats in groepsverband. Kinderen werken samen en leren op elkaar in te 
spelen. Via spel ervaren, analyseren en interpreteren kinderen de werkelijkheid en leren ze bewuster 
omgaan met hun eigen gedrag en dat van anderen.  
Bij drama komen de volgende spelvormen aan bod:  

¶ spelvormen vanuit taal: klankspelen, dialoogspelen, associatiespelen en voordrachtspelen; 
¶ spelvormen vanuit beweging: pantomime en tableau; 
¶ spelvormen vanuit dramatisch spel: afspreekspelen, inspringspelen, improvisatiespelen, toneelspel 

Dans 
Bij dans gaat het erom dat leerlingen de expressieve en communicatieve mogelijkheden hiervan leren 
kennen. In de  lessen verbeelden de kinderen ideeën en ervaringen, gevoelens en gebeurtenissen in 
eigen dans. In lessen dans uit verschillende culturen experimenteren zij op een speelse manier met 
bestaande speelliedjes en kindervolksdansen uit verschillende culturen. Al dansend leren ze de 
uitdrukkingskracht van hun bewegingen te vergroten door op zoek te gaan naar de verschillende 
bewegingsmogelijkheden van hun lichaam.                                                                                                                                                                           

Muziek 
Bij muziek gaat het er vooral om dat kinderen zich muzikaal kunnen ontwikkelen. Dat kan door ze 
bewust om te laten gaan met de gevoelens die liederen, muziekstukjes en verschillende 
luisterfragmenten bij hen oproepen. Het kan met muziek die zij zelf maken (zingend of spelend). Het 
kan ook met muziek die ze beluisteren. 
Kinderen ervaren steeds weer dat muziek iets met hen doet. Ze ervaren echter ook dat zij iets met 
muziek kunnen doen: zingen, spelen, improviseren, componeren, luisteren. Het zijn allemaal vormen 
waarbij er een vorm van communicatie ontstaat tussen mensen en muziek. 
Voor kinderen is ook het vocale aspect van de communicatie erg belangrijk: praat je hoog, laag, hard of 
zacht, gevarieerd, snel, langzaam. Kunnen ze hun stem zo gevarieerd gebruiken? De fijne beheersing 
van deze verschillende mogelijkheden van hun stem komt juist bij het zingen veel aan de orde. 
Zingen biedt kans op het leren en trainen van de taal. Oefening, uitspraak, begripsvorming en 
consolidatie van de woordenschat zijn voortdurend aan de orde.                                                                              
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Cultureel erfgoed                                                                                                                                                                            
Bij dit onderdeel richten we de aandacht specifiek op beeldende kunst als een aspect van cultureel 
erfgoed. Het doel is om de kinderen te laten ervaren wat beeldende kunst is door dicht bij de kinderen 
zelf te beginnen en ze in contact te brengen met originele (beeldende) kunst en architectuur en 
(beeldend) kunstenaars in of buiten de school. De kinderen maken kennis met beeldende kunst in 
brede zin. De kinderen worden uitgedaagd om beeldende kunst te beleven, er erover te 
communiceren en filosoferen. Dit beïnvloedt de kinderen ook in het maken van eigen beeldende 
werkstukken. Zij worden op een nieuwe manier geïnspireerd. Op die manier ontwikkelen zij hun kennis 
over beeldende kunst met het uiteindelijke doel daar waardering voor te ontwikkelen. In dit 
leerproces werkt de school waar mogelijk samen met instellingen voor beeldende kunst: musea, 
kunstencentra, galeries en kunstenaars in de omgeving van de school. 

Reflecteren                                                                                                                                                                              
In dit kerndoel staat het reflecteren op eigen werk van de kinderen centraal. Bijvoorbeeld reflecteren 
op een beeldend werkstuk, spel, en verhaal, gedicht, muziekfragment, klankspel, lied of dans. Daarbij 
kan het gaan om werk van kinderen als ook om werk van professionele kunstenaars (beeldend 
kunstenaars, componisten, musici, dansers, choreografen, acteurs, regisseurs, schrijvers en dichters). 
 
Reflectiemomenten komen voor tijdens:  

¶ Oriëntatie: 
Door een boeiende start en door samen naar verschillende mogelijkheden te kijken en /of te 
luisteren en deze te bespreken krijgen de kinderen een genuanceerd beeld van het komende 
werkproces. 

¶ Uitvoering: 
In de vorm van feedback en door vragen te stellen - 'Wat wil je in je werk willen laten zien of 
horen? Hoe zou je dat kunnen doen? Of hoe heb je dat gedaan?'- worden kinderen gestimuleerd 
om na te denken over hun eigen werk. 

¶ Nabeschouwing: 
Tijdens de nabespreking bespreekt de leraar het werk met de kinderen. De kinderen bekijken en 
bespreken elkaars werk, en hebben aandacht voor de achterliggende uitleg om iets op een 
bepaalde manier vorm te geven. Hierdoor krijgen de kinderen nieuwe ideeën en inzichten 
aangereikt, die ze kunnen inzetten in volgende lessen en activiteiten.  
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Activiteiten binnen de Primas-scholen 
 

De cultuurmenu's van Kunsteducatie Centrum Walcheren. 

Het menu waarborgt een gevarieerd, uitgebalanceerd aanbod dat onze eigen activiteiten aanvult. 

Op deze manier komen de diverse disciplines aan bod. 

Dat zijn: drama en museumbezoek. 

Bovenschoolse activiteiten 

Het bovenschoolse zit hem met name in het enthousiasmeren en ondersteunen van de 

groepsleerkrachten. Dit door voorbeeldlessen, cursussen en bijeenkomsten van de bovenschoolse 

vakleerkrachten. De nadruk ligt op beeldende vorming en dans. 

Vakleerkrachten beeldende vorming en dans                                                                                                                                                                           

Beeldende vorming                                                                                                                                                         

De vakleerkracht geeft lessen beeldende vorming op al onze scholen. Er wordt gebruik gemaakt  van  

een  jaarkalender  beeldende vorming. 

De vakleerkracht is afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag. 

Daarnaast heeft de vakdocent het PABO diploma behaald in verband met de onderwijsbevoegdheid 

(post HBO). 
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Dans                                                                                                                                                                                

De vakleerkracht geeft lessen dans op al onze scholen. Er wordt gebruik gemaakt  van  een  

jaarkalender  dans. 

De vakleerkracht is afgestudeerd aan het Brabants Conservatorium als Dansdocente klassieke dans, 

met kinderdans en jazz als nevenspecialisaties en de opleiding dansconsulente , speciaal voor werk in 

het onderwijs, veel dans en expressie( post HBO). 

 Daarnaast heeft de vakdocent het PABO diploma behaald in verband met de onderwijsbevoegdheid. 

Schoolactiviteiten                                                                                                                                                         

Scholen hebben  daarnaast zelf vele activiteiten binnen een eigen aanbod. 

 

Activiteiten die wij voor alle scholen organiseren:  

Lessen beeldende vorming door de vakleerkracht 

Zie jaarrooster / kalender. 

Lessen dans door de vakleerkracht 

Zie jaarrooster / kalender. 

Muziek                                                                                                                                                                                               

Alle scholen hebben afspraken met de plaatselijke / regionale muziek vereniging . Zij voeren ieder 

jaar op de scholen een programma muziek uit. Dit wordt geïnitieerd, georganiseerd en begeleid door 

onze zeven muziekspecialisten. 
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Muurschilderingen maken met kinderen 

Om de school te verfraaien maar ook zeker om de kinderen te laten ervaren hoe het is om een mooi 

kunstwerk te maken in een publieke ruimte, heeft een aantal van onze scholen een muurschildering 

laten maken door de kinderen onder leiding van onze vakleerkracht (die ook  beeldend kunstenaar 

is).  

  Vrouwenpolder 

 

 

Schoolschilderij  Zoutelande 


