
Beeldende Vorming 

Het vak Beeldende vorming wordt op alle lagen van het Charlemagne college aangeboden. In de 

bovenbouw is het te kiezen als examenvak op alle niveaus. 

Op het vmbo is het examenvak ‘Kunst/handvaardigheid’ te kiezen en op het havo en het vwo 

‘Kunst/beeldende vormgeving’. 

In de onderbouw bieden we opdrachten aan op een wijze dat iedere leerling op zijn of haar niveau 

wordt uitgedaagd om de technische kennis, theoretische kennis en creatieve mogelijkheden verder 

te kunnen ontwikkelen. In de onderbouw ligt de nadruk vooral op het vergaren van kennis van 

materiaal en het beheersen van de meest gangbare technieken. Hierin staan de ontwikkeling van een 

persoonlijke creatieve kijk op kunst en het kijken naar kunst centraal. 

Vanaf klas 4, als het vak een keuzevak wordt, heet de theoretische component op het vmbo ‘Kunst’, 

op het havo en het vwo ‘Kunst algemeen’. Vanaf dat moment zal er naast het praktische werken nog 

meer aandacht worden besteed aan de theoretische achtergrond van de verschillende 

kunstdisciplines. (beeldende kunst, architectuur, muziek, drama, dans etc.). Leerlingen gaan dan 

individueler en persoonlijker aan de slag met uitdagende opdrachten. Zodoende wordt de kijk van de  

leerling op zichzelf maar ook op de wereld om hem heen vergroot.  

Voordat een leerling aan de slag gaat geven we eerst een algemene introductie van de opdracht. 

Vaak gaat dit gepaard met visueel prikkelende beelden en filmpjes. We maken veelvuldig gebruik van 

de mogelijkheden die de computer ons biedt. In deze introductie wordt de doelstelling van de 

opdracht uitgelegd.  

Leerlingen gaan vervolgens aan de slag in de onderzoeksfase. Deze duurt een aantal lessen. Daarna 

moet een leerling in staat zijn beeldende keuzes te maken ten aanzien van het vervaardigen van het 

eindproduct. Het maken van deze keuzes doet de leerling aan de hand van de beeldende middelen 

(licht, kleur, vorm, materiaal enz.) Het is een proces van aanvoelen, denken en scheppen. De leerling 

wordt in het begin veel begeleid. In de loop van het proces wordt hij steeds meer losgelaten. 

De doelstellingen van het vak zijn helder; de leerling zodanig onderwijzen dat de kennis van 

materiaal en materiaalbehandeling een sterke basis vormen voor het ontwikkelen van een creatieve 

individuele stijl. De leerling verwerft daarnaast kennis van de kunstgeschiedenis en benadert elk 

kunstwerk met een vragende open houding. Hierdoor wordt hij zich meer en meer bewust van wat 

er speelt in de maatschappij en in hemzelf. 

Het leren maken van creatieve keuzes en het oplossen van creatieve problemen vormen een sterke 

basis ten aanzien van het oplossen van allerlei zaken in het latere (beroeps)leven. 

 

 

 

 



Lessen beeldende vorming  zijn leuk, want we doen wel eens mee met ontwerpwedstrijden. Het is dan 

leuk als je iets zelf kunt verzinnen en maken.  

Hakan, klas H3c 

  

Als je zelf mag kiezen met welk materiaal je wilt werken. Vooral als je bijvoorbeeld niet heel goed 

bent in tekenen bijvoorbeeld, dan mag je andere materialen kiezen. 

Dani, klas H3c 

  

Niet alle onderzoeksopdrachten of oefeningen zijn even leuk, maar wel leerzaam en handig om te 

gebruiken bij de eindopdracht.  

Michelle, klas H3c 

  

Het is fijn om af en toe stoom af te blazen. De hele dag schrijven, opletten en luisteren is best zwaar. 

Bij BV maak je dingen en dat is een fijne afwisseling in het rooster.  

Jitske, klas H3c 


