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Op stap met een kunstenaar –  
excursie naar de kunstwand 

 
Deze lesuitwerking hoort bij het Kunstlokaal project Op stap met een kunstenaar van José Knippenberg. Dit 
stappenplan wordt gebruikt door de kunstenaar/vakdocent die de leerlingen begeleidt tijdens de excursie aan de 
kunstwand.  
 
Doelstelling: De leerlingen leren gericht te kijken naar de kunstwand. Ze krijgen inzicht in het 

proces van totstandkoming van het kunstwerk, het creatief proces en de 
kunstzinnige uitdagingen die hierbij horen. 

 
 
Educatiemodel: 

 

 
 
Benodigde materialen: • Vragendoosjes met nummers en vragen erin. 

• Papier (120 grams) en potloden en/of stoepkrijt. 
 
Duur van de les: 75 minuten. 
 
Overige informatie: De leerlingen lopen onder begeleiding van de leerkracht en de kunstenaar/ 

vakdocent (indien mogelijk) van school naar het kunstwerk (alleen mogelijk bij 
scholen die gevestigd zijn in ‘s-Gravenzande). Hier gaan ze aan de slag met diverse 
kijk- en doe opdrachten. Op weg van en terug naar school worden er diverse  
gebouwen en historische aspecten uitgelicht die verband hebben met de historie 
van ‘s-Gravenzande en een link hebben met het kunstwerk. 
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Op stap met een kunstenaar –  
excursie naar de kunstwand 

 

 
Lesfase 1: oriëntatie 

 
10 minuten 

De leerlingen komen aan bij de wand. Ze bekijken de wand van een afstand. De kunstenaar start door kort  
langs alle afbeeldingen te lopen en geeft uitleg die aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Ze gaan 
vervolgens even zitten bij de afbeelding waar ze tijdens de voorbereidende les onderzoek naar hebben gedaan. 
Wat valt ze op aan de afbeelding op de kunstwand t.o.v. tekening in de klas (lijnen, zaken niet getekend, 
dichtbij). Wat is het verschil? Wat zijn de overeenkomsten?   

 

 
Lesfase 2: onderzoek 

 
15-20 minuten 

De kunstenares vertelt over het creatief proces van totstandkoming. Van winnen van de prijs tot het 
daadwerkelijk maken en onthullen.  
Vervolgens bekijken de leerlingen het kunstwerk nogmaals van een afstand en dan zoomen ze in op details. 
Wat spreekt ze aan/valt ze op. De leerlingen gaan bij die plek staan of zitten en gaan aan de slag met een 
tekenopdracht: met potloden en papier of stoepkrijt aan de slag met een onderdeel van het kunstwerk. De 
keuze van het materiaal is afhankelijk van het zonlicht en het aantal groepen wat die dag deelneemt (stoepkrijt 
kan maar 1 keer en alleen als de zon schijnt i.v.m. schaduw).  

 

 
Lesfase 3: uitvoering 

 
15-20 minuten 

Daarna gaan ze in vijf groepjes aan de slag (aan de hand van het doosje met nummer). Elk groepje krijgt een 
plek op de banken voor de kunstwand. Per groepje krijgen ze een paar minuten om zelf na te denken over de 
vraag in de doosjes. Daarna worden klassikaal de vragen besproken waarna de rest van de leerlingen mogen 
aanvullen. De kunstenaar doet dit ook. Ieder groepje komt aan de beurt.  

 

 
Lesfase 4: evaluatie 

 
5-10 minuten 

Er wordt afgesloten met de vraag: ga eens staan bij het stuk van het kunstwerk wat je… 

• qua historie het mooist vind? 

• het knapst vindt qua techniek? 

• welke afbeelding je het meest aanspreekt? 
De leerlingen nemen hun overtrekken/schetsen terug mee naar hun klas. Daar kunnen ze de schetsen verder 
uitwerken en inkleuren. 

 
 
 

 


