
Lesmodel

algemene informatie  

    Titel les of project: 

    Groep:
    Kunstdiscipline(s) - vink aan:

 

 

 

 

    Thema:
    Aantal lessen:
    Duur les:

    

Beeldend
Creatief schrijven
Dans
Mediakunst

Drama
Muziek
Combinatie van disciplines
Anders

Print dit document uit en ontwikkel een kunstles 
vanuit de stappen van het creatieve proces. Vaak 
lopen de stappen (na de Entree) door elkaar.  
Veel plezier!

Soms kan er in de loop van het creatieve proces een 

onderzoeksvraag ontstaan. Iets dat de groep zich afvraagt. Vaak is 

het een vraag die er zo uitziet: Hoe kunnen we ... zodat ...?  

Bijvoorbeeld: 

• Hoe kunnen we een huis vormgeven zodat je het kunt meenemen 

naar een andere plek? 

• Hoe kunnen we ons lijf gebruiken als er geen 

muziekinstrumenten zijn, zodat we toch muziek kunnen maken? 



Lesmodel

Entree   

verkenning

... minuten
Enthousiasmeren, oproepen 
van vragen en verrassen. 
Zorg voor een zintuiglijke 
waarneming die iets te maken 
heeft met het thema.

Het doel is verkennen door 
oriëntatie op het thema. Wat 
denken, kennen of weten de 
leerlingen al?  
Hier voeg je ook nieuwe  
informatie toe aan de  
‘geheugenbibliotheek’ van de 
leerlingen, vaak door waar te 
nemen. Daardoor kunnen de 
leerlingen met de bestaande 
en nieuwe informatie gaan  
onderzoeken en  
experimenteren. Hier kan 
eventueel een onderzoeks-
vraag uit ontstaan.

Reflecteren door vragen te stellen aan de leerlingen:

Reflecteren door vragen te stellen aan de leerlingen:

Beschrijf hier  
jouw idee

... minuten

Entree vragen gaan over het 
ervaren. Bv: Wat is je eerste 
indruk? Wat valt je het meest 
op? Krijg je er een gevoel bij? 

Verkenning vragen gaan over 
het oproepen van vragen en 
associaties. Bv: Waar doet het 
je aan denken? Wat weet je 
hier nog meer over?



bagage   

creatieve verwerking

Welke technische vaardig- 
heden zijn er nodig en  
welke inhoudelijke kennis?  
De leerlingen onderzoeken de 
onderzoeksvraag of 
probleemstelling. 

Met het materiaal uit 
het onderzoek gaan de 
leerlingen aan het werk. 
D.m.v. verbeelden en 
experimenteren geven ze een 
eigen creatief antwoord op de 
onderzoeksvraag. 
Alle creatieve processen en 
(tussentijdse) producten zijn 
waardevol. 

Vul in hoe je 
dit vormgeeft.
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Reflecteren door vragen te stellen aan de leerlingen:

Reflecteren door vragen te stellen aan de leerlingen:

... minuten

... minuten

Creatieve verwerkingsvragen 
gaan over de keuzes van de  
leerlingen (door wat in bagage 
en verkenning is ontdekt of 
ervaren). Bv: Waardoor kreeg 
je dit idee? Welke keuzes heb 
je tot nu toe gemaakt? 

Bagage vragen laten 
leerlingen vertellen over de 
keuzes die zij maken in hun 
onderzoeksproces. Bv: Wat 
wil je graag weten? Wat wil je 
straks graag uitproberen?



presentatie  

evaluatie

mogelijke vervolgstappen

Het doel van de presentatie is 
het delen van het proces en 
het tonen van een eventueel 
product. Dit kan bijvoorbeeld 
in werkgroepjes, klassikaal 
of voor andere klassen en/of 
ouders en verzorgers. 

Je kijkt met de leerlingen 
terug op het creatieve  
proces van de leerling.  
Wat weet je nu wat je eerst 
niet wist? Wat heb je gedaan? 
Had je zoiets al eens eerder 
gedaan? Waar zou je meer 
over willen weten? 
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Hoe kun je een vervolg geven 
aan deze les?  
Bijvoorbeeld in een project of 
een aansluiting met lessen 
later in het jaar?

Beschrijf hier  
jouw idee

Reflecteren door vragen te stellen aan de leerlingen:

... minuten

... minuten

Je kijkt terug op de ervaring 
van de leerlingen. In hoeverre 
komt de presentatie overeen 
met wat ze wilden laten zien? 
Bv: Had je gedacht dat je dit 
zou gaan maken/doen?


