
  
 
Kunstuur in de klas 
Materiaal en werkwijze 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Kunstenaars zoeken tegenwoordig steeds 
naar nieuwe manieren om kunst te maken. 
Denk aan kunst en design gemaakt van 
gevonden voorwerpen (David Bade) of van 
gerecycled materiaal via de 3D printer (Dirk 
van der Kooij). En wat dacht je van kleding die 
je telefoon oplaadt (Pauline van Dongen)? Ook 
een heel gebouw kan kunst zijn; dat zie je in 
de installaties van Marjan Teeuwen. 
 
Vakgebied 
Beeldende vakken, CKV 
 
Kernbegrippen 
Vernieuwend, installatie, organisch, 
materiaalkeuze, design, 3d printen, 
technologie 
 
Examenprogramma 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma VMBO: 
- BV/K/7 Beschouwen - eigen werk, reflectief 
(9. relatie eigen beeldend werk en beeldend 
werk van anderen) 
- BV/K/8 Beschouwen - werk van anderen, 
reflectief (10. functionaliteit, aspecten van de 
voorstelling, vormgeving en culturele en/of 
kunsthistorische context van kunstwerken 
benoemen en toelichten) 
Thema context: Beweging 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Kunstuur in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog 
meer video’s over kunstenaars en 
kunststromingen, zoals deze aflevering van 
het Klokhuis: ‘Design - stoel’. 
 
Antwoorden 
1 Bestaande, gevonden voorwerpen 2a Van 
gebouwen die bijna gesloopt worden 2b 
Architectonische installaties 3a Meubels in 3D 
print 3b Recyling 4 B 5 Eigen invulling. 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Wat gebruikt David Bade voornamelijk om zijn 
installaties te maken? 
 
2a Waar maakt Marjan Teeuwen haar kunst 
van? 
b Hoe noemt ze haar kunstwerken? 
 

 
 
3a Wat maakt Dirk van der Kooij van oude 
koelkasten? 
b Eigenlijk is dat heel milieuvriendelijk. Hoe 
noemen we dat opnieuw gebruiken van 
materialen ook wel? 
 
4 Hoe krijgt modeontwerpster Pauline van 
Dongen het voor elkaar dat een jas een 
telefoon oplaadt? 
A Door een zuinige batterij in de zak van de jas 
B Door zonnecellen in de stof van de jas 
C Door beweging van degene die de jas aan 
heeft 
 
Verdiepingsvraag 
5 Wat is het meest bijzondere materiaal dat je 
wel eens hebt gezien in een kunstwerk? 
 
Bron: Deze video is een bewerking van het 
programma Kunstuur van AVRO/TROS. De video 
is mede mogelijk gemaakt door NTR, AVRO en 
ARTtube. 
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