
Kunst



Kunst als profielvak
in havo of vwo



De gemiddelde bezoeker van een museum bekijkt een kunstwerk niet langer dan negen seconden. 
Wat gebeurt er als je langer kijkt? Bij Kunst leer je (nog beter) kijken. 

Door goed te kijken werk je aan je onderzoekende vermogen. En met een goed onderzoekend en analytisch 
vermogen kun je ook in andere vakgebieden goed uit de voeten. Door te kijken naar kunst train je observatie-
vaardigheden. Dat is voor beroepen zoals arts of rechercheur het belangrijkste instrument dat ze hebben.

Bij Kunst ga je het creatief denken verder ontwikkelen: creatief denken en handelen is het vermogen om nieuwe 
en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden.

Bij Kunst ga je ‘problemen’ oplossen: probleemoplossend denken en handelen is het vermogen om een probleem 
te (h)erkennen en tot een plan te komen om het probleem op 

WAAROM KUNST?  (Is het een echt vak? Jawel, je doet er zelfs examen in!)



KUA → Kunst Algemeen 
wordt afgesloten met een CE (centraal examen)

KuBv→ Kunst Beeldende vorming 
wordt afgesloten als SE (schoolexamen)

Kunst = KUA + KuBv

Kunst



KUNST Algemeen

THEORIE→ analyse van kunst op vorm, 
inhoud en context (cultuurgeschiedenis)
• meestal in een verwonderzaal
• BOEK: Art-History
• online VRAGENBLOKKEN
• PROEFWERKEN 3x tellend
• extra EXCURSIES

KUNST = KUA



• beeldende kunst (schilderkunst, sculptuur, design, architectuur)

• dans
• muziek
• theater
• film
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havo heeft drie CE (centraal examen) onderwerpen



vwo heeft vier CE (centraal examen) onderwerpen



En niet alleen maar kunstcolleges volgen en vragen maken, ook films kijken 

…en als het kan naar het museum of theater



Kunst Beeldende vorming

PRAKTIJK  → beeldende opdrachten 
• altijd in het ATELIER
• Praktische Opdracht 5x 
• veel VRIJHEID (kun je het aan?)
• beeldend werk maak je op school
• je noteert je proces in een LOGBOEK
• je sluit de opdracht af 
met een REFLECTIEVERSLAG

KUNST = KuBv
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verzamelen informatie/ inspiratie
materiaalonderzoek
schetsontwerpen

eeldend PROCES

B. UITVOERING

A. ONDERZOEK

beoordeling 

C. WERKSTUK

keuze ontwerp
constructie of compositie
zelfstandigheid

concept/ idee
inzet beeldende middelen
afwerking



WELK BEELD WEG?

Weet jij meer dan 10 argumenten waarom één van deze objecten er niet bij hoort?

Tip: kijk bijvoorbeeld naar de vorm, kleur, textuur, … 



WELK BEELD WEG?

Kan je bij elk van de afbeeldingen 5 argumenten geven waarom deze niet bij de de andere twee hoort?                                                                                                                            
(mogelijke argumenten bij het linker portret in de opmerkingen hier onder)

Ja? Dan ben je geschikt om Kunst als profielvak te nemen!
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Misschien ga je met je diploma naar de kunst- of filmacademie, of bouwkunde studeren, 
of een grimeopleiding doen, of … dan heb je met het vak Kunst een goede portfolio 
opgebouwd en heb je stevige basis met cultuur- en kunstgeschiedenis. 
En als je medicijnen gaat studeren of met de politieacademie start, dan zit het met je 
observatievaardigheden alvast wel        !!




