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Het complete kunstdossier voor klas 9 vmbo-t bevat de 
volgende onderdelen: 
 

1. Jouw kunstautobiografie  

deze schrijf je in het begin van klas 9 

 

2. Vier culturele activiteiten verslagen 

(film/expositie/concert/toneel/cabaret/… Kijkwijzers) 

 

3. Drie Praktische opdrachten + drie Evaluatieverslagen 

 

4. Bijlagen: allerlei info  

(folders & opdrachten die in de les zijn uitgedeeld, flyers van 
voorstellingen, enz.) 
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Inleiding 

Wat is Kunstvakken 1? 
In klas 9 vmbo-t krijg je het vak kunstzinnige vakken.  
Je maakt dit jaar kennis met allerlei vormen van kunst en cultuur. Je 
probeert te begrijpen waarom kunst zo belangrijk is in onze maatschappij. 
Het bijzondere is dat jij in dit vak een grote rol hebt; het gaat namelijk 
voor een groot deel om jouw ideeën en jouw mening. 
Je krijgt les van vakdocenten die kunst en cultuur aanbieden vanuit hun 
discipline. Je gaat veel zelf aan de slag met praktische opdrachten, en je 
gaat exposities en voorstellingen bezoeken.  

De Culturele Activiteiten 
Deze ‘bezoeken’ noemen we de Culturele Activiteiten. Een aantal culturele 
activiteiten bezoeken we gezamenlijk, maar je kiest ook voor een deel zelf 
je activiteiten. Overleg altijd even met je docent of een activiteit geschikt 
is.  

Cultuurkaart en de cultuurkaart-tegoeden. 
Activiteiten kosten geld. De minister van onderwijs geeft dan ook geld om 
de leerlingen te helpen om dit te betalen.  
Iedere leerling krijgt in november een cultuurkaart. Met deze kaart krijg je 
op een heleboel plaatsen korting op de entree. Neem dit pasje dus mee 
als je ergens heen gaat of als je een voorstelling wilt reserveren.  
Wat ook leuk is, is dat je op een aantal andere plaatsen korting krijgt: 
bijvoorbeeld bij America Today of bij de bioscoop. 
Misschien heb je ook ooit gehoord van cultuurkaart-tegoeden. Deze 
worden door ons gebruikt om de gezamenlijke activiteiten te betalen.  

Kunstdossier 
Alles wat je doet voor kunstvakken 1 houd je bij in jouw kunstdossier. 
Hierboven staat al op een rijtje wat er allemaal in je dossier moet komen. 
Na elke grote opdracht maak je een ‘evaluatieopdracht’. In een 
evaluatieopdracht sta je stil bij wat je gedaan hebt en hoe je het gedaan 
hebt.  

Verslagen van culturele activiteiten 
Jullie maken verslagen van de culturele activiteiten. Hierin beschrijf je wat 
je bent gaan doen en kijk je terug op je ervaring. Wat vond je leuk, wat 
viel je op? Wat zou je volgende keer anders doen en wat zou je nog wel 
eens willen weten? We noemen dit de reflectie.  
Let op: de verslagen moeten maximaal 2 weken na de activiteit 
ingeleverd worden mét toegangskaartje; anders loop je de kans dat de 
activiteit vervalt en niet meer meetelt. Verderop bij ‘kijkwijzers’ lees je 
meer over de verslagen. 
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Beoordeling 
Je laat steeds aan het eind van een periode je CKV-dossier controleren 
met de culturele activiteiten, je evaluatielogboek, en eventueel ander 
werk. De docent tekent deze onderdelen af op de aftekenlijst.  
Voor CKV krijg je geen eindtoets. Wel zijn er aan het einde van het jaar 
een mondeling en een eindpresentatie (de afsluitende praktijkopdracht). 
Samen met het kunstdossier resulteert dit aan het einde van het jaar in 
een O, een V of een G.  
Let op; dit is al een onderdeel van je S.E. Alles moet dus voldoende zijn. 
 
Veel plezier dit jaar bij kunstvakken 1! 
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Voorwaarden & afspraken 

Voorwaarden: 
- Neem je kunstdossier altijd mee naar de les 
- Nieuwe onderdelen moeten worden verwerkt in je dossier. 
- Laat op het einde van elke periode je aftekenlijst invullen door je 

docent 
- Bewaar zelf ook (digitaal) een exemplaar van alles wat je inlevert 
- Niet tijdig inleveren of onvoldoende afronden kan betekenen dat je 

middagen terug moet komen om je werk in orde te maken 
- Een onvoldoende als beoordeling betekent altijd dat je een onderdeel 

moet aanvullen of opnieuw moet doen of maken  
- Als je op het einde van klas 10 voor een onderdeel onvoldoende staat, 

is je eindbeoordeling ook onvoldoende en kun je geen diploma 
ontvangen 

- Je moet je complete kunstdossier goed bewaren (tot na je 
eindexamen) 

- Kunstzinnige vakken wordt aan het einde van klas 10 afgesloten met 
een mondeling schoolexamen en aan de hand van het complete 
kunstdossier 
 
 

Afspraken over culturele activiteiten: 
- Overleg met je docent vóór je een eigen culturele activiteit doet  
- Minimaal twee culturele activiteiten zijn verplicht en gezamenlijk. Dit 

kan ook buiten de lestijd vallen. Je krijgt hier verderop in het jaar 
informatie over.  

- Verzamel van te voren al informatie over de activiteit waar je naartoe 
gaat en verwerk dit in je verslag.  

- Maak een helder, getypt verslag met een heldere vormgeving en 
indeling volgens de bijpassende ‘kijkwijzer’ (zie verderop op blz. 6-12) 

- Verslagen van culturele activiteiten moet je uiterlijk twee weken na de 
activiteit inleveren mét toegangskaartje 
Bij te laat of incompleet inleveren kan de geldigheid van de activiteit 
komen te vervallen 

- Voeg altijd je eigen mening met motivatie toe aan de verslagen 
- Als je iets gaat bekijken, ben je ergens te gast. Gedraag je op een 

prettige manier en vertoon geen storend gedrag (geen eten & drinken 
in de zaal, mobieltjes uit, niet naar het toilet tijdens de voorstelling 
enz.) 

- Veel kunst en cultuur zul je (zeker in het begin) misschien 
onbegrijpelijk en vreemd vinden, maar de bedoeling bij dit vak is dat je 
je openstelt en probeert je te ontwikkelen. Als je meer gezien hebt, ga 
je vaak ook meer begrijpen en het leuker vinden  
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1. Opdracht voor de kunstautobiografie 
 
Met deze kunstautobiografie beschrijf je je startpositie. Wat vind jij van 
kunst en wat ken je? Later ga je aangeven wat er veranderd is. 
 
Iedereen is op de één of andere manier geïnteresseerd in kunst. Ga maar 
eens na welke ‘culturele activiteiten’ je je uit het verleden kunt herinneren 
en schrijf dat op. 
Heb je als kleuter op dit gebied al eens wat gedaan? Ben je op de 
basisschool wel eens naar een theater of naar een museum geweest? Hoe 
vond je dat? Heb je in schoolvoorstellingen gespeeld? Heb je cursussen 
gevolgd, bv. muzieklessen of dans? Heb je in de vakantie musea, kerken 
of kastelen bezocht? Doen jullie thuis aan ‘kunst’? 
Beschrijf je eigen geschiedenis hierin en geef ook aan welke rol ouders, 
vrienden of anderen hierin gespeeld hebben. 
Is je smaak in de loop van de tijd veranderd? Waar ga je op dit moment 
graag naar toe? 
 
Gebruik onderstaand lijstje hierbij; dit hoort allemaal bij kunst en cultuur. 
Geef zowel positieve als negatieve ervaringen, maar geef altijd en 
motivatie. 
Je verslag is geen opsomming, maar een verhaal met voorbeelden en 
uitleg. 
 
Beschrijf daarbij de volgende kunstvormen: 
Dans/ballet 
Toneel 
Cabaret 
Opera/operette 
Musical 
Schilderijen 
Beeldhouwkunst 
Popmuziek 
Klassieke muziek 
Videokunst 
Film 
Architectuur 
Mode 
…. 
 
Hier nog wat aandachtspunten: 

• Beschrijf bij elk onderdeel concrete voorbeelden en een motivatie 
• Je verslag moet minimaal één A-4tje zijn (lettertype 12) of twee 

geschreven pagina’s in je kunstdossier 
• Lever het verslag op tijd in (in de les spreken we een moment af) 
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2. Opdracht voor het evaluatieverslag 
 
Na elke periode schrijf je een evaluatieverslag. Het gaat er daarbij om dat 
je helder in eigen woorden op papier zet wat de opdrachten tijdens deze 
periode waren, hoe je daaraan gewerkt hebt en wat het opgeleverd heeft. 
Je docent geeft aan voor welke opdrachten zo’n evaluatieverslag gemaakt 
moet worden. 
Let op de volgende punten: 
 

• Geef je verslag een duidelijke titel 
• Beschrijf bij elk onderdeel concrete voorbeelden, en motiveer alles 

goed 
• Je verslag moet minimaal twee geschreven pagina’s in je 

kunstdossier of één a4-tje getypt zijn 
• Lever het verslag op tijd in 

 
 
Werk na elke periode de volgende vragen en aandachtpunten uit in een 
helder vormgegeven verslag: 
 

1. Geef in eigen woorden een beschrijving van de opdracht(en) in 
deze periode (wat was de opdracht, wat waren de doelen bij deze 
opdracht?) 

2. Beschrijf de werkwijze bij deze opdracht(en) in heldere stappen 
(wat heb je achtereenvolgens gedaan?) 

3. Beschrijf je eigen inzet en eventuele samenwerkingsafspraken 
en evalueer hoe dat verlopen is (positief en negatief met motivatie 
en uitleg) 

4. Evalueer je eigen ontwikkeling in deze periode (wat heb je 
geleerd en ontdekt tijdens het werken aan deze opdracht?) 

5. Beschrijf persoonlijke aandachtspunten bij een volgende 
opdracht (wat zijn je leerpunten, waar moet je op letten bij een 
volgende opdracht?) 
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3.  Kijkwijzers 

Kijkwijzer Beeldende kunst 

Maak een verslag waarin je de volgende punten beantwoord en 
verwerkt. Voeg een foto toe van het kunstwerk en eventueel een 
toegangskaartje 

Algemene kenmerken 
 
1  Wat is het? 
o een tekening 
o een schilderij 
o een beeldhouwwerk 
o een ……………… 
 
2  Wie heeft het gemaakt? 
 
 Naam: ………………………………………………………………………………………………… 
 
3  Wanneer en waar heb je het gezien? 
 
 Datum:  ……………………………       Plaats:  …………………………………………… 
 
 
4  Hoe groot is het? Hoogte: …….. Breedte: …….. Diepte: …….. 
 
5  Van welke materialen is het gemaakt? 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
6  Met welke techniek is het gemaakt? 
  
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
  

Inhoud 
 
7  Hoe heet het werk? 
 
8  Heeft het werk een herkenbare voorstelling of is het abstract? 
 o herkenbare voorstelling 
 o abstract 
 
9 Waar gaat het werk over? 
 
Het werk gaat over 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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10 Is het werk met een bepaalde bedoeling gemaakt? 
 o Nee 
 o Ja, de bedoeling van de maker was 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Vormgeving 
 
11  Wat kun je bij dit kunstwerk vertellen over: 

o Kleur: 
o Vorm: 
o Compositie: 
o Ruimte: 

Je eigen ervaring en oordeel 
 
12.  Wat vind je nu zelf van dit kunstwerk? Kruis er minimaal vijf aan. 
 
 heel 

erg 
nogal  neutraal  nogal  heel 

erg 
 

spannend      saai  
overtuigend      weinig zeggend  
fantasierijk      fantasieloos  
origineel      niet origineel  
modern / 
actueel 

     verouderd  

kalmerend      opwindend  
diepzinnig      oppervlakkig  
waardevol      waardeloos  
sympathiek      onsympathiek  
mooi      lelijk  
deed me 
weinig 

     ontroerend  

geloofwaardig      ongeloofwaardig  
 
 
13. Waarom vind je dit? Beschrijf jouw mening. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
..………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Kijkwijzer Muziek 

Maak een verslag waarin je de volgende punten beantwoord en 
verwerkt, voeg een foto toe van het optreden of de muzikanten en 
een toegangskaartje 
 
Naam: 
 
Datum van deze activiteit: 
 

Algemene informatie 
 

1. Wat is de titel van het optreden? 
      ………………………………………….……………………………………………………………………… 

 
 

2. Door wie werd het optreden gegeven? 
……………………………………………….……………………………………………………………… 

 
 

3. Beschrijf kort wat de bezetting was (welke mensen/ instrumenten) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4. Wat was je allereerste indruk van het optreden? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Waardoor kreeg je die indruk? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Het optreden (kruis aan en maak de zinnen af) 
 

6. Wat voor stijl is de muziek? 
 

 Jazz, dat kon je horen aan 
………………………………………………………………….…………………………............... 

 Klassiek, dat kon je horen aan 
…….……………………………………………………………………………………………………….. 
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 Popmuziek. Wat voor soort popmuziek? 
…………………............................................................................... 

 Mengeling van stijlen, namelijk 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 Niet-westerse muziek. Waar komt deze muziek vandaan? 
……………….................................................................................. 

 Iets anders, namelijk 
…………….………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

7. Wat was de sfeer van de muziek? Meerdere antwoorden mogelijk. 
 

 Somber 
 Plechtig 
 Rustig  

 Heftig 
 Verdrietig 
 Vrolijk 

 Romantisch 
 Rommelig 
 Anders, namelijk 

 
Dit vind ik omdat: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Welk onderdeel van de muziek trekt de meeste aandacht?  
a. De melodie 
b. Het ritme 
c. De zang 

 
Dit vind ik omdat: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Vind je dat de zaal/ omgeving goed past bij de muziek? 
 
 Ja, want 

………………………………………………………………………………………………………… 
 Nee, want 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. Beschrijf wat je allemaal hebt gezien 
………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
11. Welke betekenis of functie heeft de muziek? 

 
 Bedoeld om op te 

dansen/amusement 
 Roept emotie op 
 Bedoeld om het geloof 

te bezingen 
 ….. 

1. Muziek als ontspanning. 
2. Functionele muziek van reclame, 

film, ceremonie, circus, enz..  
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12. Waar gaat de tekst zoal over? 
 

 Er wordt niet gezongen. 
 Er wordt wel gezongen.  

 
De tekst gaat over: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je eigen ervaring en oordeel 
 

13. Wat vind je zelf van deze voorstelling/dit optreden?  
         Kruis er minimaal vijf aan 
 

 heel 
erg 

nogal  neutraal  nogal  heel 
erg 

 

spannend      saai  
overtuigend      weinig zeggend  
fantasierijk      fantasieloos  
origineel      niet origineel  
modern/actueel      verouderd  
kalmerend      opwindend  
diepzinnig      oppervlakkig  
waardevol      waardeloos  
sympathiek      onsympathiek  
mooi      lelijk  
deed me weinig      ontroerend  
geloofwaardig      ongeloofwaardig  

 
 
15.  Als je iemand zou willen aanraden of afraden naar deze voorstelling 
toe te gaan. Wat zou je dan zeggen? Ga wel / niet naar deze voorstelling 
want: 
……………………………………………………………….……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Kijkwijzer Theater 

Maak een verslag waarin je de volgende punten beantwoord en 
verwerkt, voeg een foto toe van de voorstelling of acteurs en een 
toegangskaartje 

Algemene kenmerken 
1  Hoe heet de voorstelling? 
……………………………………………….……………………………………………………………………… 
 
2  Wat is het?  

 cabaret  
 operette  
 toneel  
 Poppentheater 

 musical  
 mime  
 opera  
 totaaltheater 

 
 
3  Wie heeft de voorstelling gemaakt? 
 
De schrijver(s) is/zijn 
………………………………………………………………………………………………  
 
De regisseur is 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
De componist(en) is/ zijn 
.………………………………………………………………………………………. 
 
De theatergroep heet 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
De hoofdrolspelers zijn 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
4  Wanneer en waar heb je de voorstelling gezien? 
 
Datum:…………………………….… Plaats:…………………………………… Zaal:………………… 
 

Inhoud 
 
5  Waar ging de voorstelling over? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………… 
  



14 
 

6  Heeft de voorstelling volgens jou een bepaalde bedoeling of 
boodschap? 
 

 Nee 
 Ja, namelijk: 

…………………………………….………………………………………………………………………….. 

De vormgeving 
 
7  Het decor / de meubelen / de attributen. 
  
Wat was er te zien? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Was het decor net echt of juist volkomen nep? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vond je dat het decor bij het stuk paste? Ja / Nee, want 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8  De kostuums en de make-up. 
 
Wat voor soort kostuums droegen de acteurs? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
De kostuums pasten wel / niet bij het stuk, want 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geef een voorbeeld van opvallend grime-werk: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9  De belichting. 
 
Opvallend / Niet opvallend, want 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Werd er nog ander beeldmateriaal gebruikt? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10  Het spel van de acteurs. 
 

 Niet goed of matig, want  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Goed, want 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Wie waren de beste acteurs / actrices en waarom? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Met welke speler / speelster kon je het beste meeleven en waarom? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11  De muziek- en geluidseffecten. 
  
Welke rol speelde de muziek in de voorstelling? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Waren er speciale geluidseffecten? Welke? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Je eigen ervaring en oordeel 
 
12  Wat vind je zelf van deze voorstelling? Kruis er minimaal vijf aan. 
 
 heel 

erg 
nogal  neutraal  nogal  heel 

erg 
 

spannend      saai  
overtuigend      weinig zeggend  
fantasierijk      fantasieloos  
origineel      niet origineel  
modern/actueel      verouderd  
kalmerend      opwindend  
diepzinnig      oppervlakkig  
waardevol      waardeloos  
sympathiek      onsympathiek  
mooi      lelijk  
deed me weinig      ontroerend  
geloofwaardig      ongeloofwaardig  
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13  Wat vond je de mooiste scène en waarom? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
14  Als je iemand zou willen aanraden of afraden naar deze voorstelling 
toe te gaan. Wat zou je dan zeggen? Ga wel/niet naar deze voorstelling want 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Kijkwijzer Dans 

Maak een verslag waarin je de volgende punten beantwoord en 
verwerkt, voeg een foto toe van de voorstelling of acteurs en een 
toegangskaartje 

Algemene kenmerken 
 
1  Hoe heet de voorstelling? 
………………………………………………………………………………………. 
 
2  Wanneer en waar heb je de voorstelling gezien? 
 
Datum:…………………………….… Plaats:…………………………………… Zaal:………………… 
 
 
 
 
3.  Wie heeft de voorstelling gemaakt? 
 
De choreograaf is 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
De componist(en) is/ zijn 
.………………………………………………………………………………………. 
 
De dansgroep heet 
………………………………………………………………………………………………… 
 
De hoofdrolspelers zijn 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Jaar van eerste uitvoering: 
……………………………………………………………………………………… 
 
Genre (soort dans): 
………………………………………………………………………………………………… 
 

De vormgeving 
 
4  Op welke manier wordt er gedanst? 

 academisch, ‘klassiek’ op spitzen   
 op dansschoeisel   
 op blote voeten 
 ….. 
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5 Hoe wordt de ruimte gebruikt? 

 bewegingspatronen in de hoogte.   
 bewegingspatronen in de breedte  
 bewegingspatronen over de vloer.  

 
Beschrijf enkele bewegingspatronen: 
………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
6  Hoe zijn de dansers gegroepeerd? (kies één of meer opties) 

 grote groepen   
 duo’s trio’s etc.   
 solo’s   
 ..… 

 
7     Wat speelt in de aankleding van deze choreografie een grote   
       rol? (kies één of meer opties) 

 decor     
 omgeving waarin wordt 

gedanst 
 belichting    

   

 rekwisieten  
 kostuums   

 

8    Op welke muziek wordt gedanst? 
 klassieke muziek   
 moderne muziek   
 collage van geluiden  
 …… 

9     Past de dans bij de muziek? Ja/nee want 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10     Welke lichamelijke prestaties leveren de dansers? 
 zichtbare kracht en inspanning   
 (hoogstaande) techniek    
 Souplesse 

 

11     Is het een verhalende of niet verhalende voorstelling? 
 dans beschrijft een vertelling   
 thematisch   
 abstracte dans     
 ….. 
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12     Wat roept de voorstelling op? 
 vrolijkheid    
 drama   
 bewondering voor techniek 

dansers  

 persoonlijke emoties           
 ….

 

Je eigen ervaring en oordeel 
 
13 Wat vind je zelf van deze voorstelling? Kruis er minimaal vijf aan. 
 
 heel 

erg 
nogal  neutraal  nogal  heel 

erg 
 

spannend      saai  
overtuigend      weinig zeggend  
fantasierijk      fantasieloos  
origineel      niet origineel  
modern/actueel      verouderd  
kalmerend      opwindend  
diepzinnig      oppervlakkig  
waardevol      waardeloos  
sympathiek      onsympathiek  
mooi      lelijk  
deed me weinig      ontroerend  
geloofwaardig      ongeloofwaardig  

 
 
14  Wat vond je de mooiste scène en waarom? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
15  Als je iemand zou willen aanraden of afraden naar deze voorstelling 
toe te gaan. Wat zou je dan zeggen? 
 
Ga wel/niet naar deze voorstelling, want 
……………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………….…………………………………………………………………… 
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Kijkwijzer Film 

Maak een verslag waarin je de volgende punten beantwoord en 
verwerkt, voeg een foto toe van de film of acteurs en een 
toegangskaartje 
 

Algemene kenmerken 
 
1. Hoe heet de Film?  

……………………………..………………………………………………………………………………………. 
 
2. Wie zijn de hoofdrolspelers? 

 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 

 
 
3. Heb je ze eerder zien en spelen, zo ja in welke film(s)? 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 

 
 

4. Wanneer en waar heb je de film gezien? 
 
Datum:…………………………….… Plaats:…………………………………… Zaal:………………… 
 
 

Inhoud 
 
5  Wat is het thema? 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 
 
6  Vertel het verhaal in het kort (waar, wat, wanneer, hoe) 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 
 
7 Wat is het genre van de film? (fantasie, romantisch, thriller enz.)   
         Waaraan zie je dat? 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
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8  Wat kun je over de personages vertellen? 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 

De vormgeving 
 
9 Welke rol speelt de muziek in de film? 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 
 
10 Welke rol spelen decor en kostuums? 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 
11  Welke rol speelt kleur en licht/donker? 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 

Persoonlijke ervaring en oordeel 
 
12 Beschrijf door welke gebeurtenissen of personages je verrast werd 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 
 
13 Welke situatie of persoon heeft je ontroerd en waarom? 
 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 
14  Wat vond je de mooiste scène en waarom? 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 
 
15 Is er een open of gesloten einde? 
……………………………………………….…………………………………………………………………………… 
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16  Wat vind je nu zelf van deze film? Kruis er minimaal vijf aan. 
 
 heel 

erg 
nogal  neutraal  nogal  heel 

erg 
 

spannend      saai  
overtuigend      weinig zeggend  
fantasierijk      fantasieloos  
origineel      niet origineel  
modern / 
actueel 

     verouderd  

kalmerend      opwindend  
diepzinnig      oppervlakkig  
waardevol      waardeloos  
sympathiek      onsympathiek  
mooi      lelijk  
deed me 
weinig 

     ontroerend  

geloofwaardig      ongeloofwaardig  
 
 
17  Als je iemand zou willen aanraden of afraden naar deze film toe te 
gaan. Wat zou je dan zeggen? Ga wel/niet naar deze voorstelling, want  
 
……………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………….…………………………………………………………………… 
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Lijst met culturele instellingen in Eindhoven en omgeving 
Agenda & allerlei informatie over culturele activiteiten in Eindhoven en 
omstreken:www.uitinbrabant.nl 
 
PODIA (theater/film/muziek) 
Plaza Futura (filmhuis en theater)  www.plazafutura.nl 
filmhuis bij de TUE    www.dezwartedoos.nl 
stadsschouwburg Eindhoven   www.schouwburgeindhoven.nl 
stichting theaterplan (jongerentheater) www.theaterplan.nl 
cultureel centrum ’t klooster, Nuenen www.hetklooster.org 
Cultureel centrum De Hofnar, Valkenswaard www.hofnar.nl 
Theater de schalm, Veldhoven  www.deschalm.com 
Het Zuideljk Toneel                        www.hzt.nl 
 
CKE school voor theater/dans/muziek/beeldend www.cke.nl     
 
Effenaar (muziek & theater)   www.effenaar.nl 
Fontys Academie voor drama (HBO) www.fontys.nl/drama 
Muziekcentrum Frits Philips   www.muziekcentrum.nl 
Openbare bibliotheek Eindhoven  www.obeindhoven.nl 
Muzikantenvereniging Paraplu  www.dse.nl/paraplu  
Popei                       www.popei.nl 
 
ART/GALERIES 
Van Abbemuseum   www.vanabbemuseum.nl 
De Fabriek            www.defabriek.nl 
Galerie Yksi (vormgeving)  www.kunstgalerij-info.nl/yksi  
Museum Kempenland           www.museumkempenland.nl 
MU (moderne kunst)          www.mu.nl 
Strijp-S     www.strijpS.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uitinbrabant.nl/
http://www.plazafutura.nl/
http://www.dezwartedoos.nl/
http://www.schouwburgeindhoven.nl/
http://www.theaterplan.nl/
http://www.hetklooster.org/
http://www.hofnar.nl/
http://www.deschalm.com/
http://www.hzt.nl/
http://www.cke.nl/
http://www.effenaar.nl/
http://www.fontys.nl/drama
http://www.muziekcentrum.nl/
http://www.obeindhoven.nl/
http://www.dse.nl/paraplu
http://www.popei.nl/
http://www.vanabbemuseum.nl/
http://www.defabriek.nl/
http://www.kunstgalerij-info.nl/yksi
http://www.museumkempenland.nl/
http://www.mu.nl/
http://www.strijps.nl/
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Aftekenlijst Kunstvak 1 
 
Naam:                                             
 

Klas: 

 
 
 
 Onderdeel + datum 

 
opmerkingen paraaf 

docent 
beoordeling 

1. Kunstautobiografie 
 

 
 
 

  

     
2. Culturele activiteit 1 

 
 
 
 

              

 Culturele activiteit 2 
 

 
 
 

  

 Culturele activiteit 3 
 

 
 
 

  

 Culturele activiteit 4 
 

 
 
 

  

  
 

  verslag praktijk 

3. Praktische opdracht 1 
 
 

    

 Praktische opdracht 2 
 

 
 
 

   

 Praktische opdracht 3 
 

 
 
 

   

      
 Eindbeoordeling 

S.E. Cijfer 
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