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Op stap met een kunstenaar – 
beeldende les op school 

 
Deze lesuitwerking hoort bij het Kunstlokaal project Op stap met een kunstenaar van José Knippenberg. De 
leerkracht kan dit stappenplan gebruiken om zelfstandig voor te bereiden op de excursie aan de wand en vorm te 
geven aan het project.  
 
Doelstelling: De leerlingen worden zich bewust van kunstinspiratie die voor het oprapen ligt en 

de mogelijkheden om hier iets mee te creëren. Ze ontwikkelen van eenvoudig 
materiaal een prototype voor openbare kunst aan de hand van een concrete 
opdracht. De leerlingen leren te reflecteren op gemaakt werk en samen van losse 
onderdelen een gemeenschappelijk kunstwerk te creëren. 

 
Educatiemodel: 

 

 
 
Benodigde materialen: • Divers creatief materiaal: pijpenragers, aluminiumfolie, scharen, 

piepschuimplaatjes etc.  

• Papier en oliepastelkrijt. 
 
Duur van de les: 75 minuten. 
 
Aanvullende ideeën: - 
 
 
Overige informatie: De kunstenaar komt deze les op school geven en verzorgt zowel de inhoud als het 

materiaal. De kunstenaar vertelt eerst over eigen werk en inspiratiebronnen en 
geeft vervolgens de leerlingen een ontwerpopdracht. Ze gaan een creatief proces 
aan wat resulteert in een gezamenlijk kunstwerk opgebouwd uit individuele 
werkjes. 
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Op stap met een kunstenaar – 
beeldende les op school 

 

 
Lesfase 1: oriëntatie 

 
5 minuten 

De kunstenaar vertelt over haar creatieve proces voor het tot stand komen van openbare kunstwerken. 
Inspiratie ligt letterlijk voor het oprapen in de natuur en andere omgeving (voorbeeld kunstwerk van gras en 
bladeren).  

 

 
Lesfase 2: onderzoek 

 
10-15 minuten 

De leerlingen krijgen van de kunstenaar een (fictieve) ontwerpopdracht. Een directeur vraagt de leerlingen een 
openbaar kunstwerk te ontwerpen voor op het schoolplein. De opdracht dient aan drie tot vier eisen te 
voldoen: 

1. Je moet er onder kunnen schuilen. 
2. Het moet schaduw geven. 
3. Je moet er tussendoor kunnen/overheen kunnen stappen. 
4. Je moet erop kunnen spelen. 

De leerlingen ontvangen stukjes pijpenragers waarmee ze op onderzoek uitgaan om een basisvorm te creëren.  

 

 
Lesfase 3: uitvoering 

 
30 minuten 

Nu gaat het kunstwerk echt (in het klein) gemaakt worden: pijpenragers in combinatie met aluminiumfolie met 
piepschuimplaatjes als ondergrond. De leerlingen gaan hierna in gesprek met elkaar of ze denken dat het 
voldoende schaduw geeft. Daarna voeren ze een licht- en tekenexperiment uit om dit te onderzoeken. Om 
vervolgens (in tweetallen) d.m.v. reflectievragen te kijken of hun kunstwerk aan de drie/vier eisen voldoet. 

 

 
Lesfase 4: evaluatie 

 
15-25 minuten 

De leerlingen gaan nu uiteen in de groepen van de vorige les (nummers van doosjes). Ze krijgen een opdracht 
om van de losse kunstwerkjes een gezamenlijk kunstwerk te maken per groepje met een duidelijke opdracht 
zoals schikken op kleur, patroon, hoogte, houding etc. De groepjes presenteren hun kunstwerk en reflecteren 
hierop. Uiteindelijk wordt er een gezamenlijke keuze gemaakt voor het ordenen van het gezamenlijke klas 
kunstwerk zowel in vorm als de manier waarop het opgehangen wordt.  
Er wordt kort gereflecteerd op proces en eindproduct.  

 


