
Leerlijn Beeldend

In opdracht van De Blauwe Schuit in het kader van Cultuureducatie 
met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn ontwikkeld in samenwerking met 
Bureau Artifact. Vormgeving door Sjors Ruijgrok.

hOOFDDOEL

Kerndoelen
09. kUNSTENAAR

07. VAKDOCENT

06. VAKOVERSTIJGend

05. CO TEACHING

04. GROEPSLEERKRACHT

03. METHODE

02. TENTOONSTELLING
EXPOSITIE

01. PROJECT

PRAKTISCHE
UITWERKING

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

08. PRESENTEREN

07. COMMUNICEREN
MET BEELDEN

06. werken met materialen

05. werken met digitale media

04. ruimtelijk werken

03. Tweedimensionaal werken

SUBDOELEN
01. Beleven

Leerlijn Beeldend
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in zijn creatieve rugzak heeft 
zitten?  

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan vaardigheden ontwikkeld, zoals diverse 
beeldende technieken, maar heeft ook geleerd om zelfstandig of in 
samenwerking beeldend te werken.

2. De leerling heeft naast vaardigheden, ook geleerd om creatieve oplossingen 
te zoeken en hieraan uitvoering te geven.

3. De leerling heeft door toepassing van vaardigheden een sociale en culturele 
ontwikkeling doorlopen.

4. De leerling heeft geleerd kritisch te kijken naar de betekenis van kunst en 
geleerd hoe de discipline kan worden ingezet als communicatiemiddel.

5. De leerling heeft geleerd multidisciplinair te werken.
6.  De leerling heeft geleerd zich op beeldende wijze te uiten en verschillende 

uitingsvormen ervaren. 
7.  De leerling heeft binnen het domein creatief vermogen ontwikkeld waarmee 

hij of zij nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor 
bestaande problemen kan vinden.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder cultuureducatie op school:

De leerling heeft geleerd door middel van beeldende kunst gevoelens en ervaringen 
uit te drukken en er mee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel zijn eigen 
werk als dat van anderen te reflecteren. 

01. beleven

sUBDOELEN Groep 1 t/m 8: Genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk. De 
leerling wordt gestimuleerd alle zintuigen in te schakelen om een onderwerp waar te 
nemen en te onderzoeken. De leerling wordt uitgedaagd om beeldend te werken door 
aanrijking van ‘rijke beelden’ en materialen. De leerling moet niet alleen zelf actief bezig 
zijn met cultuur maar ook in aanraking komen met presentaties van anderen. 
Ontmoetingen met kunstenaars of bezoeken aan voorstellingen, presentaties en 
tentoonstellingen dienen als voorbeeld en ter inspiratie. 
De inhoud van dit subdoel wordt aangepast naar het niveau van de groep waar de 
leerling in zit.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Kleurnamen, soorten kleuren en kleuren mengen. Vormsoorten: rond, 
vierkant, driehoek, bol, etc. Vormkenmerken: spits, hoekig, lang, dun, groot, 
klein, etc. Lijn als contour gebruiken. Groeperen op vorm, kleur, textuur.

Kleurnuances en kleurcontrasten. Gevoelswaarde van kleuren (vrolijk, 
somber, koel, warm). Lijnen als textuur, decoratie en arcering. Ritme in 
herhaling van vormen.

Relatie tussen kleur en licht. Signaal- en camouflagekleuren. 
Kleurenfamilies. Vormsoorten: open, gesloten, vorm, restvorm, etc. 
Lichaamsvormen van mensen en dieren in verhouding weergeven. Lijnen 
om iets uit te drukken: geluid, beweging, explosie. Motieven voor decoratie. 
Patronen (spiegelen, herhalen, roteren).

Vervagen van kleur, contour en textuur. Toepassen van lichtinval. Betekenis 
van kleuren (symboliek, signaal). Systematiek (kleurencirkel). Kleur en sfeer. 
Vormsoorten: (geometrisch en organisch). Karakteristieke houding van 
mensen en dieren. Lijnen om diepte mee aan te geven (perspectief). 
Opbouw, ordening, evenwicht en betekenis.
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Groep 7/8:

Groep 7/8:

Tekenen met (kleur)potlood, viltstift, was- en bordkrijt. Tekenprogramma's op de 
computer gebruiken. Schilderen met vinger-, plakkaatverf en gekleurde inkt. 
Stempelen met aardappels, kurken en werken met sjablonen, knippen, scheuren en 
plakken met verschillende soorten papier, waaronder zijdevloei en sitspapier.

(Digitale) foto’s maken. Op de computer werken met 
eenvoudige tekenprogramma’s.

Gelijk aan groep 1/2.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar 
eenvoudige emoties duidelijk maken met beelden.

De leerling kan zowel zelfstandig werken als samenwerken.
De leerling kan over zijn eigen ideeën vertellen met gebruik 
van basale begrippen. De leerling kan met aandacht kijken en 
luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag en 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend. 

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend.

Kunst is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Beeldende kunst op school sluit daarbij aan en 
geeft een verdieping in de beleving. 

Nieuwe elementen waar beelden een specifieke rol hebben, zoals 
wereldoriëntatie, kunst, cultureel erfgoed, hedendaagse beeldcultuur, 
interieur en mode. Uitbreiding naar thema’s als vroeger, feesten en 
Mondriaan.

De leerling kan (in overleg) keuzes maken en daarover 
vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
werk(proces) van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn ideeën en 
alternatieven toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk(proces).

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. De 
leerling kijkt naar werk van andere leerling(en) en vult 
hem/haar aan.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft, onder leiding van de leerkracht, aan 
anderen presenteren. 

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) een eigen 
idee of bestaand werk aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

De leerling kan overleggen met en luisteren naar andere 
leerling(en).

Verschillende texturen (ruw, glad, zacht). Repen knippen van 
textiel. Rijgen met naald en draad (rietjes en kralen).

Materialen als afdruk. Vormen knippen van textiel. Weven, 
vlechten, omwikkelen en knopen met draden en stroken van 
textiel.

In plastisch materiaal textuur aanbrengen. Lapjes vastrijgen 
op een ondergrond.

Met textuur diepte aangeven op het platte vlak (perspectief). 
(Toneel)kleding maken en andere toegepaste vormgeving. 
Appliqueren, borduren en haken.

Een gebeurtenis vastleggen met foto of video. Foto's 
gebruiken in bewerkingsprogramma's (Photoshop, 
PowerPoint, Word).

Een multimediapresentatie maken.

Werken met kosteloos materiaal. Werken met 
constructiemateriaal, zoals hout en blokken (Kapla, Duplo, etc.).

Constructie- en verbindingstechnieken met papier en 
kosteloos materiaal (lijmen met gebruik van plakranden, 
inknippen en -schuiven, splitpennen en tape gebruiken). 
Bewegende objecten van constructiemateriaal.

Snijden en ritsen van papier en karton. Houtbewerking 
(spijkeren, zagen en schuren). Bouwen van maquettes.

Verbinden van hout, metaal en kunststof (lijmen, schroeven, 
solderen). Constructies als scharnieren, schuiven en draaien.

Tekenen met pen en Oost-Indische inkt. Beschilderen en versieren van 
werkstukken. Eenvoudige druktechnieken, textiel- en kartondrukcollages van 
verschillende soorten (bedrukt) papier.

Tekenen met conté en houtskool. Gebruik maken van het effect van verdunde en 
onverdunde verf. Monoprint en sjabloondrukcollages van verschillende soorten 
papier. 

Tekenen met potlood en grafietstift van verschillende hardheden, gebruik maken 
van het effect van kwast en penseelstreek. Lino- en zeefdruk van meerdere kleuren 
op papier en stof. In collages gebruik maken van verschillende materialen.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Project
 2. Tentoonstelling/expositie
 3. Methode 
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent
 8. Lessen 
 9. Kunstenaar
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar gebruikt 
worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, met daarin 
de globale doelen die je behaalt, de uitwerking en de rol van de 
groepsleerkracht en mogelijke aanbieders. Hierbij moet worden 
aangegeven dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een (multidisciplinair) project, bijvoorbeeld rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge methode die voldoet aan de SLO-leerlijnen.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden de lessen vormgegeven in een samenwerkingsverband tussen 
de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van cultuuronderwijs. 

Beschrijving: 
In deze vorm wordt beeldende vorming ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas. 

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de lessen.

Beschrijving: 
Een tentoonstelling of expositie. Deze vindt plaats op een externe locatie, zoals 
een museum.

Beschrijving: 
Hiermee worden kunstenaars bedoeld die in de regio West-Friesland actief 
zijn. Let op, niet elke vakdocent is zelfstandig kunstenaar en lang niet elke 
zelfstandig kunstenaar is een vakdocent (en bevoegd om les te geven).

Beschrijving: 
Hierbij worden de lessen gegeven door een gespecialiseerd docent. Dit kan 
iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent. 

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven vanuit verschillende technieken, zoals beeldhouwen, 
animatie en graffiti. Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe 
vakdocent.

Doelen: 
Alle omschreven (sub)doelen kunnen aan bod komen. Zorg ervoor dat je 
hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor iedereen 
duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt.

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van een methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
(sub)doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal te 
gebruiken om zo meer aan te sluiten bij het curriculum. Dan is het belangrijk dat 
de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod zijn 
geweest. 

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aan bod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke doelen niet ondergesneeuwd raken door de doelen van een 
ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende doelen worden 
gevonden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
beeldende vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen 
uit te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het 
reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
Kunstenaars kunnen op school langskomen of kinderen kunnen een kijkje 
nemen in het atelier of de werkplaats van de kunstenaar. Kinderen maken 
kennis met het werk van de kunstenaar. Er wordt gewerkt aan doelen als 
beleven en reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aan bod te laten 
komen. 

Doelen: 
Het is aan de vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
(sub)doelen het best bij elke techniek passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn, zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en het project 
zoveel mogelijk van betekenis is. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de lessen en zorgt ervoor 
dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/zij toekijkt 
wanneer de vakdocent lesgeeft. Hiermee leert de leerkracht optimaal en kan hij/zij 
zijn/haar eigen handelingsbekwaamheid vergroten. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking. De 
groepsleerkracht is bekend met meerdere vakgebieden en kan ook samenwerken 
met een vakdocent. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de lessen. Het gekozen hoofddoel van 
de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de lessen. Het 
geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met collega’s en 
daar waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om het bezoek betekenisvol 
te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de doelen 
die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereidt de komst of het bezoek van de kunstenaar 
voor met de leerlingen, is zelf aanwezig en bespreekt na met de 
leerlingen. 

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde streef-
doelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen geven 
richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en 
het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee om de leerlingen te ondersteunen en te motiveren. 

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Moet je doen, Uit de kunst, Tijdsbeeld, Laat maar zien.
Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe 
Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Laat maar zien, Tijdsbeeld, Moet je doen. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit 
Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT. Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Westfries Museum, Zuiderzeemuseum, Museum van 
de Twintigste Eeuw, De Boterhal, Oorlogsmuseum 
Medemblik. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan 
de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst 
in Onderwijs of scan de QR code.

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen gewerkt 
worden:

 1. Beleven (genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk)
 2. Creërend vermogen
 3. Tweedimensionaal werken
 4. Ruimtelijk werken
 5. Werken met digitale media
 6. Werken met materialen
 7. Communiceren met beelden
 8. Presenteren
 9. Reflecteren op eigen en werk van anderen
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig uitgewerkt, 
om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van de doelen per groep, 
wordt steeds voortgeborduurd op de vaardigheden die de leerling heeft verwor-
ven in eerdere groepen. Het is een optelsom waardoor de leerling aan het eind 
van groep 8 aan alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

02. creerend vermogen

03. Tweedimensionaal werken

04. Ruimtelijk werken

05. werken met digitale media

06. werken met materialen
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7.  De leerling heeft binnen het domein creatief vermogen ontwikkeld waarmee 

hij of zij nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor 
bestaande problemen kan vinden.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder cultuureducatie op school:

De leerling heeft geleerd door middel van beeldende kunst gevoelens en ervaringen 
uit te drukken en er mee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel zijn eigen 
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Opbouw, ordening, evenwicht en betekenis.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2: Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6: Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:
Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Tekenen met (kleur)potlood, viltstift, was- en bordkrijt. Tekenprogramma's op de 
computer gebruiken. Schilderen met vinger-, plakkaatverf en gekleurde inkt. 
Stempelen met aardappels, kurken en werken met sjablonen, knippen, scheuren en 
plakken met verschillende soorten papier, waaronder zijdevloei en sitspapier.

(Digitale) foto’s maken. Op de computer werken met 
eenvoudige tekenprogramma’s.

Gelijk aan groep 1/2.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar 
eenvoudige emoties duidelijk maken met beelden.

De leerling kan zowel zelfstandig werken als samenwerken.
De leerling kan over zijn eigen ideeën vertellen met gebruik 
van basale begrippen. De leerling kan met aandacht kijken en 
luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag en 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend. 

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend.

Kunst is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Beeldende kunst op school sluit daarbij aan en 
geeft een verdieping in de beleving. 

Nieuwe elementen waar beelden een specifieke rol hebben, zoals 
wereldoriëntatie, kunst, cultureel erfgoed, hedendaagse beeldcultuur, 
interieur en mode. Uitbreiding naar thema’s als vroeger, feesten en 
Mondriaan.

De leerling kan (in overleg) keuzes maken en daarover 
vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
werk(proces) van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn ideeën en 
alternatieven toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk(proces).

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. De 
leerling kijkt naar werk van andere leerling(en) en vult 
hem/haar aan.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft, onder leiding van de leerkracht, aan 
anderen presenteren. 

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) een eigen 
idee of bestaand werk aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

De leerling kan overleggen met en luisteren naar andere 
leerling(en).

Verschillende texturen (ruw, glad, zacht). Repen knippen van 
textiel. Rijgen met naald en draad (rietjes en kralen).

Materialen als afdruk. Vormen knippen van textiel. Weven, 
vlechten, omwikkelen en knopen met draden en stroken van 
textiel.

In plastisch materiaal textuur aanbrengen. Lapjes vastrijgen 
op een ondergrond.

Met textuur diepte aangeven op het platte vlak (perspectief). 
(Toneel)kleding maken en andere toegepaste vormgeving. 
Appliqueren, borduren en haken.

Een gebeurtenis vastleggen met foto of video. Foto's 
gebruiken in bewerkingsprogramma's (Photoshop, 
PowerPoint, Word).

Een multimediapresentatie maken.

Werken met kosteloos materiaal. Werken met 
constructiemateriaal, zoals hout en blokken (Kapla, Duplo, etc.).

Constructie- en verbindingstechnieken met papier en 
kosteloos materiaal (lijmen met gebruik van plakranden, 
inknippen en -schuiven, splitpennen en tape gebruiken). 
Bewegende objecten van constructiemateriaal.

Snijden en ritsen van papier en karton. Houtbewerking 
(spijkeren, zagen en schuren). Bouwen van maquettes.

Verbinden van hout, metaal en kunststof (lijmen, schroeven, 
solderen). Constructies als scharnieren, schuiven en draaien.

Tekenen met pen en Oost-Indische inkt. Beschilderen en versieren van 
werkstukken. Eenvoudige druktechnieken, textiel- en kartondrukcollages van 
verschillende soorten (bedrukt) papier.

Tekenen met conté en houtskool. Gebruik maken van het effect van verdunde en 
onverdunde verf. Monoprint en sjabloondrukcollages van verschillende soorten 
papier. 

Tekenen met potlood en grafietstift van verschillende hardheden, gebruik maken 
van het effect van kwast en penseelstreek. Lino- en zeefdruk van meerdere kleuren 
op papier en stof. In collages gebruik maken van verschillende materialen.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Project
 2. Tentoonstelling/expositie
 3. Methode 
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent
 8. Lessen 
 9. Kunstenaar
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar gebruikt 
worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, met daarin 
de globale doelen die je behaalt, de uitwerking en de rol van de 
groepsleerkracht en mogelijke aanbieders. Hierbij moet worden 
aangegeven dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een (multidisciplinair) project, bijvoorbeeld rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge methode die voldoet aan de SLO-leerlijnen.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden de lessen vormgegeven in een samenwerkingsverband tussen 
de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van cultuuronderwijs. 

Beschrijving: 
In deze vorm wordt beeldende vorming ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas. 

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de lessen.

Beschrijving: 
Een tentoonstelling of expositie. Deze vindt plaats op een externe locatie, zoals 
een museum.

Beschrijving: 
Hiermee worden kunstenaars bedoeld die in de regio West-Friesland actief 
zijn. Let op, niet elke vakdocent is zelfstandig kunstenaar en lang niet elke 
zelfstandig kunstenaar is een vakdocent (en bevoegd om les te geven).

Beschrijving: 
Hierbij worden de lessen gegeven door een gespecialiseerd docent. Dit kan 
iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent. 

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven vanuit verschillende technieken, zoals beeldhouwen, 
animatie en graffiti. Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe 
vakdocent.

Doelen: 
Alle omschreven (sub)doelen kunnen aan bod komen. Zorg ervoor dat je 
hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor iedereen 
duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt.

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van een methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
(sub)doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal te 
gebruiken om zo meer aan te sluiten bij het curriculum. Dan is het belangrijk dat 
de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod zijn 
geweest. 

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aan bod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke doelen niet ondergesneeuwd raken door de doelen van een 
ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende doelen worden 
gevonden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
beeldende vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen 
uit te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het 
reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
Kunstenaars kunnen op school langskomen of kinderen kunnen een kijkje 
nemen in het atelier of de werkplaats van de kunstenaar. Kinderen maken 
kennis met het werk van de kunstenaar. Er wordt gewerkt aan doelen als 
beleven en reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aan bod te laten 
komen. 

Doelen: 
Het is aan de vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
(sub)doelen het best bij elke techniek passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn, zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en het project 
zoveel mogelijk van betekenis is. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de lessen en zorgt ervoor 
dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/zij toekijkt 
wanneer de vakdocent lesgeeft. Hiermee leert de leerkracht optimaal en kan hij/zij 
zijn/haar eigen handelingsbekwaamheid vergroten. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking. De 
groepsleerkracht is bekend met meerdere vakgebieden en kan ook samenwerken 
met een vakdocent. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de lessen. Het gekozen hoofddoel van 
de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de lessen. Het 
geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met collega’s en 
daar waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om het bezoek betekenisvol 
te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de doelen 
die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereidt de komst of het bezoek van de kunstenaar 
voor met de leerlingen, is zelf aanwezig en bespreekt na met de 
leerlingen. 

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde streef-
doelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen geven 
richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en 
het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee om de leerlingen te ondersteunen en te motiveren. 

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Moet je doen, Uit de kunst, Tijdsbeeld, Laat maar zien.
Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe 
Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Laat maar zien, Tijdsbeeld, Moet je doen. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit 
Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT. Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Westfries Museum, Zuiderzeemuseum, Museum van 
de Twintigste Eeuw, De Boterhal, Oorlogsmuseum 
Medemblik. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan 
de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst 
in Onderwijs of scan de QR code.

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen gewerkt 
worden:

 1. Beleven (genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk)
 2. Creërend vermogen
 3. Tweedimensionaal werken
 4. Ruimtelijk werken
 5. Werken met digitale media
 6. Werken met materialen
 7. Communiceren met beelden
 8. Presenteren
 9. Reflecteren op eigen en werk van anderen
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig uitgewerkt, 
om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van de doelen per groep, 
wordt steeds voortgeborduurd op de vaardigheden die de leerling heeft verwor-
ven in eerdere groepen. Het is een optelsom waardoor de leerling aan het eind 
van groep 8 aan alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

02. creerend vermogen

03. Tweedimensionaal werken

04. Ruimtelijk werken

05. werken met digitale media

06. werken met materialen

MET BEELDEN

08. PRESENTEREN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

04. GROEPSLEERKRACHT

05. CO TEACHING

06. VAKOVERSTIJGend

07. VAKDOCENT

08. SPECIFIEKE LESSEN

09. KUNSTENAAR

07. COMMUNICEREN

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

02. TENTOONSTELLING
eXPOSITIE

08. SPECIFIEKE LESSEN

hOOFDDOEL

PRAKTISCHE
UITWERKING

Kerndoelen

01. PROJECT
03. METHODE



Leerlijn Beeldend

In opdracht van De Blauwe Schuit in het kader van Cultuureducatie 
met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn ontwikkeld in samenwerking met 
Bureau Artifact. Vormgeving door Sjors Ruijgrok.

hOOFDDOEL

Kerndoelen
09. kUNSTENAAR

07. VAKDOCENT

06. VAKOVERSTIJGend

05. CO TEACHING

04. GROEPSLEERKRACHT

03. METHODE

02. TENTOONSTELLING
EXPOSITIE

01. PROJECT

PRAKTISCHE
UITWERKING

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

08. PRESENTEREN

07. COMMUNICEREN
MET BEELDEN

06. werken met materialen

05. werken met digitale media

04. ruimtelijk werken

03. Tweedimensionaal werken

SUBDOELEN
01. Beleven

Leerlijn Beeldend
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in zijn creatieve rugzak heeft 
zitten?  

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan vaardigheden ontwikkeld, zoals diverse 
beeldende technieken, maar heeft ook geleerd om zelfstandig of in 
samenwerking beeldend te werken.

2. De leerling heeft naast vaardigheden, ook geleerd om creatieve oplossingen 
te zoeken en hieraan uitvoering te geven.

3. De leerling heeft door toepassing van vaardigheden een sociale en culturele 
ontwikkeling doorlopen.

4. De leerling heeft geleerd kritisch te kijken naar de betekenis van kunst en 
geleerd hoe de discipline kan worden ingezet als communicatiemiddel.

5. De leerling heeft geleerd multidisciplinair te werken.
6.  De leerling heeft geleerd zich op beeldende wijze te uiten en verschillende 

uitingsvormen ervaren. 
7.  De leerling heeft binnen het domein creatief vermogen ontwikkeld waarmee 

hij of zij nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor 
bestaande problemen kan vinden.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder cultuureducatie op school:

De leerling heeft geleerd door middel van beeldende kunst gevoelens en ervaringen 
uit te drukken en er mee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel zijn eigen 
werk als dat van anderen te reflecteren. 

01. beleven

sUBDOELEN Groep 1 t/m 8: Genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk. De 
leerling wordt gestimuleerd alle zintuigen in te schakelen om een onderwerp waar te 
nemen en te onderzoeken. De leerling wordt uitgedaagd om beeldend te werken door 
aanrijking van ‘rijke beelden’ en materialen. De leerling moet niet alleen zelf actief bezig 
zijn met cultuur maar ook in aanraking komen met presentaties van anderen. 
Ontmoetingen met kunstenaars of bezoeken aan voorstellingen, presentaties en 
tentoonstellingen dienen als voorbeeld en ter inspiratie. 
De inhoud van dit subdoel wordt aangepast naar het niveau van de groep waar de 
leerling in zit.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Kleurnamen, soorten kleuren en kleuren mengen. Vormsoorten: rond, 
vierkant, driehoek, bol, etc. Vormkenmerken: spits, hoekig, lang, dun, groot, 
klein, etc. Lijn als contour gebruiken. Groeperen op vorm, kleur, textuur.

Kleurnuances en kleurcontrasten. Gevoelswaarde van kleuren (vrolijk, 
somber, koel, warm). Lijnen als textuur, decoratie en arcering. Ritme in 
herhaling van vormen.

Relatie tussen kleur en licht. Signaal- en camouflagekleuren. 
Kleurenfamilies. Vormsoorten: open, gesloten, vorm, restvorm, etc. 
Lichaamsvormen van mensen en dieren in verhouding weergeven. Lijnen 
om iets uit te drukken: geluid, beweging, explosie. Motieven voor decoratie. 
Patronen (spiegelen, herhalen, roteren).

Vervagen van kleur, contour en textuur. Toepassen van lichtinval. Betekenis 
van kleuren (symboliek, signaal). Systematiek (kleurencirkel). Kleur en sfeer. 
Vormsoorten: (geometrisch en organisch). Karakteristieke houding van 
mensen en dieren. Lijnen om diepte mee aan te geven (perspectief). 
Opbouw, ordening, evenwicht en betekenis.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2: Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6: Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:
Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Tekenen met (kleur)potlood, viltstift, was- en bordkrijt. Tekenprogramma's op de 
computer gebruiken. Schilderen met vinger-, plakkaatverf en gekleurde inkt. 
Stempelen met aardappels, kurken en werken met sjablonen, knippen, scheuren en 
plakken met verschillende soorten papier, waaronder zijdevloei en sitspapier.

(Digitale) foto’s maken. Op de computer werken met 
eenvoudige tekenprogramma’s.

Gelijk aan groep 1/2.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar 
eenvoudige emoties duidelijk maken met beelden.

De leerling kan zowel zelfstandig werken als samenwerken.
De leerling kan over zijn eigen ideeën vertellen met gebruik 
van basale begrippen. De leerling kan met aandacht kijken en 
luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag en 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend. 

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend.

Kunst is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Beeldende kunst op school sluit daarbij aan en 
geeft een verdieping in de beleving. 

Nieuwe elementen waar beelden een specifieke rol hebben, zoals 
wereldoriëntatie, kunst, cultureel erfgoed, hedendaagse beeldcultuur, 
interieur en mode. Uitbreiding naar thema’s als vroeger, feesten en 
Mondriaan.

De leerling kan (in overleg) keuzes maken en daarover 
vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
werk(proces) van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn ideeën en 
alternatieven toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk(proces).

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. De 
leerling kijkt naar werk van andere leerling(en) en vult 
hem/haar aan.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft, onder leiding van de leerkracht, aan 
anderen presenteren. 

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) een eigen 
idee of bestaand werk aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

De leerling kan overleggen met en luisteren naar andere 
leerling(en).

Verschillende texturen (ruw, glad, zacht). Repen knippen van 
textiel. Rijgen met naald en draad (rietjes en kralen).

Materialen als afdruk. Vormen knippen van textiel. Weven, 
vlechten, omwikkelen en knopen met draden en stroken van 
textiel.

In plastisch materiaal textuur aanbrengen. Lapjes vastrijgen 
op een ondergrond.

Met textuur diepte aangeven op het platte vlak (perspectief). 
(Toneel)kleding maken en andere toegepaste vormgeving. 
Appliqueren, borduren en haken.

Een gebeurtenis vastleggen met foto of video. Foto's 
gebruiken in bewerkingsprogramma's (Photoshop, 
PowerPoint, Word).

Een multimediapresentatie maken.

Werken met kosteloos materiaal. Werken met 
constructiemateriaal, zoals hout en blokken (Kapla, Duplo, etc.).

Constructie- en verbindingstechnieken met papier en 
kosteloos materiaal (lijmen met gebruik van plakranden, 
inknippen en -schuiven, splitpennen en tape gebruiken). 
Bewegende objecten van constructiemateriaal.

Snijden en ritsen van papier en karton. Houtbewerking 
(spijkeren, zagen en schuren). Bouwen van maquettes.

Verbinden van hout, metaal en kunststof (lijmen, schroeven, 
solderen). Constructies als scharnieren, schuiven en draaien.

Tekenen met pen en Oost-Indische inkt. Beschilderen en versieren van 
werkstukken. Eenvoudige druktechnieken, textiel- en kartondrukcollages van 
verschillende soorten (bedrukt) papier.

Tekenen met conté en houtskool. Gebruik maken van het effect van verdunde en 
onverdunde verf. Monoprint en sjabloondrukcollages van verschillende soorten 
papier. 

Tekenen met potlood en grafietstift van verschillende hardheden, gebruik maken 
van het effect van kwast en penseelstreek. Lino- en zeefdruk van meerdere kleuren 
op papier en stof. In collages gebruik maken van verschillende materialen.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Project
 2. Tentoonstelling/expositie
 3. Methode 
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent
 8. Lessen 
 9. Kunstenaar
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar gebruikt 
worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, met daarin 
de globale doelen die je behaalt, de uitwerking en de rol van de 
groepsleerkracht en mogelijke aanbieders. Hierbij moet worden 
aangegeven dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een (multidisciplinair) project, bijvoorbeeld rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge methode die voldoet aan de SLO-leerlijnen.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden de lessen vormgegeven in een samenwerkingsverband tussen 
de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van cultuuronderwijs. 

Beschrijving: 
In deze vorm wordt beeldende vorming ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas. 

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de lessen.

Beschrijving: 
Een tentoonstelling of expositie. Deze vindt plaats op een externe locatie, zoals 
een museum.

Beschrijving: 
Hiermee worden kunstenaars bedoeld die in de regio West-Friesland actief 
zijn. Let op, niet elke vakdocent is zelfstandig kunstenaar en lang niet elke 
zelfstandig kunstenaar is een vakdocent (en bevoegd om les te geven).

Beschrijving: 
Hierbij worden de lessen gegeven door een gespecialiseerd docent. Dit kan 
iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent. 

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven vanuit verschillende technieken, zoals beeldhouwen, 
animatie en graffiti. Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe 
vakdocent.

Doelen: 
Alle omschreven (sub)doelen kunnen aan bod komen. Zorg ervoor dat je 
hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor iedereen 
duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt.

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van een methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
(sub)doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal te 
gebruiken om zo meer aan te sluiten bij het curriculum. Dan is het belangrijk dat 
de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod zijn 
geweest. 

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aan bod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke doelen niet ondergesneeuwd raken door de doelen van een 
ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende doelen worden 
gevonden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
beeldende vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen 
uit te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het 
reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
Kunstenaars kunnen op school langskomen of kinderen kunnen een kijkje 
nemen in het atelier of de werkplaats van de kunstenaar. Kinderen maken 
kennis met het werk van de kunstenaar. Er wordt gewerkt aan doelen als 
beleven en reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aan bod te laten 
komen. 

Doelen: 
Het is aan de vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
(sub)doelen het best bij elke techniek passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn, zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en het project 
zoveel mogelijk van betekenis is. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de lessen en zorgt ervoor 
dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/zij toekijkt 
wanneer de vakdocent lesgeeft. Hiermee leert de leerkracht optimaal en kan hij/zij 
zijn/haar eigen handelingsbekwaamheid vergroten. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking. De 
groepsleerkracht is bekend met meerdere vakgebieden en kan ook samenwerken 
met een vakdocent. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de lessen. Het gekozen hoofddoel van 
de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de lessen. Het 
geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met collega’s en 
daar waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om het bezoek betekenisvol 
te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de doelen 
die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereidt de komst of het bezoek van de kunstenaar 
voor met de leerlingen, is zelf aanwezig en bespreekt na met de 
leerlingen. 

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde streef-
doelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen geven 
richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en 
het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee om de leerlingen te ondersteunen en te motiveren. 

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Moet je doen, Uit de kunst, Tijdsbeeld, Laat maar zien.
Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe 
Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Laat maar zien, Tijdsbeeld, Moet je doen. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit 
Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT. Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Westfries Museum, Zuiderzeemuseum, Museum van 
de Twintigste Eeuw, De Boterhal, Oorlogsmuseum 
Medemblik. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan 
de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst 
in Onderwijs of scan de QR code.

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen gewerkt 
worden:

 1. Beleven (genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk)
 2. Creërend vermogen
 3. Tweedimensionaal werken
 4. Ruimtelijk werken
 5. Werken met digitale media
 6. Werken met materialen
 7. Communiceren met beelden
 8. Presenteren
 9. Reflecteren op eigen en werk van anderen
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig uitgewerkt, 
om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van de doelen per groep, 
wordt steeds voortgeborduurd op de vaardigheden die de leerling heeft verwor-
ven in eerdere groepen. Het is een optelsom waardoor de leerling aan het eind 
van groep 8 aan alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

02. creerend vermogen

03. Tweedimensionaal werken

04. Ruimtelijk werken

05. werken met digitale media

06. werken met materialen

MET BEELDEN

08. PRESENTEREN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

04. GROEPSLEERKRACHT

05. CO TEACHING

06. VAKOVERSTIJGend

07. VAKDOCENT

08. SPECIFIEKE LESSEN

09. KUNSTENAAR

07. COMMUNICEREN

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

02. TENTOONSTELLING
eXPOSITIE

08. SPECIFIEKE LESSEN

hOOFDDOEL

PRAKTISCHE
UITWERKING

Kerndoelen

01. PROJECT
03. METHODE

https://blauweschuitonderwijs.nl/leerlijn-beeldend-subdoelen


Leerlijn Beeldend

In opdracht van De Blauwe Schuit in het kader van Cultuureducatie 
met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn ontwikkeld in samenwerking met 
Bureau Artifact. Vormgeving door Sjors Ruijgrok.

hOOFDDOEL

Kerndoelen
09. kUNSTENAAR

07. VAKDOCENT

06. VAKOVERSTIJGend

05. CO TEACHING

04. GROEPSLEERKRACHT

03. METHODE

02. TENTOONSTELLING
EXPOSITIE

01. PROJECT

PRAKTISCHE
UITWERKING

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN
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03. Tweedimensionaal werken

SUBDOELEN
01. Beleven

Leerlijn Beeldend
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in zijn creatieve rugzak heeft 
zitten?  

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan vaardigheden ontwikkeld, zoals diverse 
beeldende technieken, maar heeft ook geleerd om zelfstandig of in 
samenwerking beeldend te werken.

2. De leerling heeft naast vaardigheden, ook geleerd om creatieve oplossingen 
te zoeken en hieraan uitvoering te geven.

3. De leerling heeft door toepassing van vaardigheden een sociale en culturele 
ontwikkeling doorlopen.

4. De leerling heeft geleerd kritisch te kijken naar de betekenis van kunst en 
geleerd hoe de discipline kan worden ingezet als communicatiemiddel.

5. De leerling heeft geleerd multidisciplinair te werken.
6.  De leerling heeft geleerd zich op beeldende wijze te uiten en verschillende 

uitingsvormen ervaren. 
7.  De leerling heeft binnen het domein creatief vermogen ontwikkeld waarmee 

hij of zij nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor 
bestaande problemen kan vinden.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder cultuureducatie op school:

De leerling heeft geleerd door middel van beeldende kunst gevoelens en ervaringen 
uit te drukken en er mee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel zijn eigen 
werk als dat van anderen te reflecteren. 

01. beleven

sUBDOELEN Groep 1 t/m 8: Genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk. De 
leerling wordt gestimuleerd alle zintuigen in te schakelen om een onderwerp waar te 
nemen en te onderzoeken. De leerling wordt uitgedaagd om beeldend te werken door 
aanrijking van ‘rijke beelden’ en materialen. De leerling moet niet alleen zelf actief bezig 
zijn met cultuur maar ook in aanraking komen met presentaties van anderen. 
Ontmoetingen met kunstenaars of bezoeken aan voorstellingen, presentaties en 
tentoonstellingen dienen als voorbeeld en ter inspiratie. 
De inhoud van dit subdoel wordt aangepast naar het niveau van de groep waar de 
leerling in zit.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Kleurnamen, soorten kleuren en kleuren mengen. Vormsoorten: rond, 
vierkant, driehoek, bol, etc. Vormkenmerken: spits, hoekig, lang, dun, groot, 
klein, etc. Lijn als contour gebruiken. Groeperen op vorm, kleur, textuur.

Kleurnuances en kleurcontrasten. Gevoelswaarde van kleuren (vrolijk, 
somber, koel, warm). Lijnen als textuur, decoratie en arcering. Ritme in 
herhaling van vormen.

Relatie tussen kleur en licht. Signaal- en camouflagekleuren. 
Kleurenfamilies. Vormsoorten: open, gesloten, vorm, restvorm, etc. 
Lichaamsvormen van mensen en dieren in verhouding weergeven. Lijnen 
om iets uit te drukken: geluid, beweging, explosie. Motieven voor decoratie. 
Patronen (spiegelen, herhalen, roteren).

Vervagen van kleur, contour en textuur. Toepassen van lichtinval. Betekenis 
van kleuren (symboliek, signaal). Systematiek (kleurencirkel). Kleur en sfeer. 
Vormsoorten: (geometrisch en organisch). Karakteristieke houding van 
mensen en dieren. Lijnen om diepte mee aan te geven (perspectief). 
Opbouw, ordening, evenwicht en betekenis.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2: Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6: Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:
Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Tekenen met (kleur)potlood, viltstift, was- en bordkrijt. Tekenprogramma's op de 
computer gebruiken. Schilderen met vinger-, plakkaatverf en gekleurde inkt. 
Stempelen met aardappels, kurken en werken met sjablonen, knippen, scheuren en 
plakken met verschillende soorten papier, waaronder zijdevloei en sitspapier.

(Digitale) foto’s maken. Op de computer werken met 
eenvoudige tekenprogramma’s.

Gelijk aan groep 1/2.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar 
eenvoudige emoties duidelijk maken met beelden.

De leerling kan zowel zelfstandig werken als samenwerken.
De leerling kan over zijn eigen ideeën vertellen met gebruik 
van basale begrippen. De leerling kan met aandacht kijken en 
luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag en 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend. 

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend.

Kunst is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Beeldende kunst op school sluit daarbij aan en 
geeft een verdieping in de beleving. 

Nieuwe elementen waar beelden een specifieke rol hebben, zoals 
wereldoriëntatie, kunst, cultureel erfgoed, hedendaagse beeldcultuur, 
interieur en mode. Uitbreiding naar thema’s als vroeger, feesten en 
Mondriaan.

De leerling kan (in overleg) keuzes maken en daarover 
vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
werk(proces) van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn ideeën en 
alternatieven toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk(proces).

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. De 
leerling kijkt naar werk van andere leerling(en) en vult 
hem/haar aan.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft, onder leiding van de leerkracht, aan 
anderen presenteren. 

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) een eigen 
idee of bestaand werk aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

De leerling kan overleggen met en luisteren naar andere 
leerling(en).

Verschillende texturen (ruw, glad, zacht). Repen knippen van 
textiel. Rijgen met naald en draad (rietjes en kralen).

Materialen als afdruk. Vormen knippen van textiel. Weven, 
vlechten, omwikkelen en knopen met draden en stroken van 
textiel.

In plastisch materiaal textuur aanbrengen. Lapjes vastrijgen 
op een ondergrond.

Met textuur diepte aangeven op het platte vlak (perspectief). 
(Toneel)kleding maken en andere toegepaste vormgeving. 
Appliqueren, borduren en haken.

Een gebeurtenis vastleggen met foto of video. Foto's 
gebruiken in bewerkingsprogramma's (Photoshop, 
PowerPoint, Word).

Een multimediapresentatie maken.

Werken met kosteloos materiaal. Werken met 
constructiemateriaal, zoals hout en blokken (Kapla, Duplo, etc.).

Constructie- en verbindingstechnieken met papier en 
kosteloos materiaal (lijmen met gebruik van plakranden, 
inknippen en -schuiven, splitpennen en tape gebruiken). 
Bewegende objecten van constructiemateriaal.

Snijden en ritsen van papier en karton. Houtbewerking 
(spijkeren, zagen en schuren). Bouwen van maquettes.

Verbinden van hout, metaal en kunststof (lijmen, schroeven, 
solderen). Constructies als scharnieren, schuiven en draaien.

Tekenen met pen en Oost-Indische inkt. Beschilderen en versieren van 
werkstukken. Eenvoudige druktechnieken, textiel- en kartondrukcollages van 
verschillende soorten (bedrukt) papier.

Tekenen met conté en houtskool. Gebruik maken van het effect van verdunde en 
onverdunde verf. Monoprint en sjabloondrukcollages van verschillende soorten 
papier. 

Tekenen met potlood en grafietstift van verschillende hardheden, gebruik maken 
van het effect van kwast en penseelstreek. Lino- en zeefdruk van meerdere kleuren 
op papier en stof. In collages gebruik maken van verschillende materialen.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Project
 2. Tentoonstelling/expositie
 3. Methode 
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent
 8. Lessen 
 9. Kunstenaar
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar gebruikt 
worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, met daarin 
de globale doelen die je behaalt, de uitwerking en de rol van de 
groepsleerkracht en mogelijke aanbieders. Hierbij moet worden 
aangegeven dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een (multidisciplinair) project, bijvoorbeeld rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge methode die voldoet aan de SLO-leerlijnen.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden de lessen vormgegeven in een samenwerkingsverband tussen 
de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van cultuuronderwijs. 

Beschrijving: 
In deze vorm wordt beeldende vorming ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas. 

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de lessen.

Beschrijving: 
Een tentoonstelling of expositie. Deze vindt plaats op een externe locatie, zoals 
een museum.

Beschrijving: 
Hiermee worden kunstenaars bedoeld die in de regio West-Friesland actief 
zijn. Let op, niet elke vakdocent is zelfstandig kunstenaar en lang niet elke 
zelfstandig kunstenaar is een vakdocent (en bevoegd om les te geven).

Beschrijving: 
Hierbij worden de lessen gegeven door een gespecialiseerd docent. Dit kan 
iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent. 

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven vanuit verschillende technieken, zoals beeldhouwen, 
animatie en graffiti. Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe 
vakdocent.

Doelen: 
Alle omschreven (sub)doelen kunnen aan bod komen. Zorg ervoor dat je 
hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor iedereen 
duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt.

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van een methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
(sub)doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal te 
gebruiken om zo meer aan te sluiten bij het curriculum. Dan is het belangrijk dat 
de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod zijn 
geweest. 

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aan bod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke doelen niet ondergesneeuwd raken door de doelen van een 
ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende doelen worden 
gevonden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
beeldende vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen 
uit te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het 
reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
Kunstenaars kunnen op school langskomen of kinderen kunnen een kijkje 
nemen in het atelier of de werkplaats van de kunstenaar. Kinderen maken 
kennis met het werk van de kunstenaar. Er wordt gewerkt aan doelen als 
beleven en reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aan bod te laten 
komen. 

Doelen: 
Het is aan de vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
(sub)doelen het best bij elke techniek passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn, zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en het project 
zoveel mogelijk van betekenis is. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de lessen en zorgt ervoor 
dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/zij toekijkt 
wanneer de vakdocent lesgeeft. Hiermee leert de leerkracht optimaal en kan hij/zij 
zijn/haar eigen handelingsbekwaamheid vergroten. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking. De 
groepsleerkracht is bekend met meerdere vakgebieden en kan ook samenwerken 
met een vakdocent. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de lessen. Het gekozen hoofddoel van 
de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de lessen. Het 
geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met collega’s en 
daar waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om het bezoek betekenisvol 
te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de doelen 
die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereidt de komst of het bezoek van de kunstenaar 
voor met de leerlingen, is zelf aanwezig en bespreekt na met de 
leerlingen. 

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde streef-
doelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen geven 
richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en 
het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee om de leerlingen te ondersteunen en te motiveren. 

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Moet je doen, Uit de kunst, Tijdsbeeld, Laat maar zien.
Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe 
Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Laat maar zien, Tijdsbeeld, Moet je doen. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit 
Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT. Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Westfries Museum, Zuiderzeemuseum, Museum van 
de Twintigste Eeuw, De Boterhal, Oorlogsmuseum 
Medemblik. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan 
de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst 
in Onderwijs of scan de QR code.

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen gewerkt 
worden:

 1. Beleven (genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk)
 2. Creërend vermogen
 3. Tweedimensionaal werken
 4. Ruimtelijk werken
 5. Werken met digitale media
 6. Werken met materialen
 7. Communiceren met beelden
 8. Presenteren
 9. Reflecteren op eigen en werk van anderen
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig uitgewerkt, 
om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van de doelen per groep, 
wordt steeds voortgeborduurd op de vaardigheden die de leerling heeft verwor-
ven in eerdere groepen. Het is een optelsom waardoor de leerling aan het eind 
van groep 8 aan alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

02. creerend vermogen

03. Tweedimensionaal werken

04. Ruimtelijk werken

05. werken met digitale media

06. werken met materialen

MET BEELDEN

08. PRESENTEREN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

04. GROEPSLEERKRACHT

05. CO TEACHING

06. VAKOVERSTIJGend

07. VAKDOCENT

08. SPECIFIEKE LESSEN

09. KUNSTENAAR

07. COMMUNICEREN

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

02. TENTOONSTELLING
eXPOSITIE

08. SPECIFIEKE LESSEN

hOOFDDOEL

PRAKTISCHE
UITWERKING

Kerndoelen

01. PROJECT
03. METHODE



Leerlijn Beeldend

In opdracht van De Blauwe Schuit in het kader van Cultuureducatie 
met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn ontwikkeld in samenwerking met 
Bureau Artifact. Vormgeving door Sjors Ruijgrok.

hOOFDDOEL

Kerndoelen
09. kUNSTENAAR

07. VAKDOCENT

06. VAKOVERSTIJGend

05. CO TEACHING

04. GROEPSLEERKRACHT

03. METHODE

02. TENTOONSTELLING
EXPOSITIE

01. PROJECT

PRAKTISCHE
UITWERKING

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

08. PRESENTEREN

07. COMMUNICEREN
MET BEELDEN

06. werken met materialen

05. werken met digitale media

04. ruimtelijk werken

03. Tweedimensionaal werken

SUBDOELEN
01. Beleven

Leerlijn Beeldend
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in zijn creatieve rugzak heeft 
zitten?  

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan vaardigheden ontwikkeld, zoals diverse 
beeldende technieken, maar heeft ook geleerd om zelfstandig of in 
samenwerking beeldend te werken.

2. De leerling heeft naast vaardigheden, ook geleerd om creatieve oplossingen 
te zoeken en hieraan uitvoering te geven.

3. De leerling heeft door toepassing van vaardigheden een sociale en culturele 
ontwikkeling doorlopen.

4. De leerling heeft geleerd kritisch te kijken naar de betekenis van kunst en 
geleerd hoe de discipline kan worden ingezet als communicatiemiddel.

5. De leerling heeft geleerd multidisciplinair te werken.
6.  De leerling heeft geleerd zich op beeldende wijze te uiten en verschillende 

uitingsvormen ervaren. 
7.  De leerling heeft binnen het domein creatief vermogen ontwikkeld waarmee 

hij of zij nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor 
bestaande problemen kan vinden.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder cultuureducatie op school:

De leerling heeft geleerd door middel van beeldende kunst gevoelens en ervaringen 
uit te drukken en er mee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel zijn eigen 
werk als dat van anderen te reflecteren. 

01. beleven

sUBDOELEN Groep 1 t/m 8: Genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk. De 
leerling wordt gestimuleerd alle zintuigen in te schakelen om een onderwerp waar te 
nemen en te onderzoeken. De leerling wordt uitgedaagd om beeldend te werken door 
aanrijking van ‘rijke beelden’ en materialen. De leerling moet niet alleen zelf actief bezig 
zijn met cultuur maar ook in aanraking komen met presentaties van anderen. 
Ontmoetingen met kunstenaars of bezoeken aan voorstellingen, presentaties en 
tentoonstellingen dienen als voorbeeld en ter inspiratie. 
De inhoud van dit subdoel wordt aangepast naar het niveau van de groep waar de 
leerling in zit.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Kleurnamen, soorten kleuren en kleuren mengen. Vormsoorten: rond, 
vierkant, driehoek, bol, etc. Vormkenmerken: spits, hoekig, lang, dun, groot, 
klein, etc. Lijn als contour gebruiken. Groeperen op vorm, kleur, textuur.

Kleurnuances en kleurcontrasten. Gevoelswaarde van kleuren (vrolijk, 
somber, koel, warm). Lijnen als textuur, decoratie en arcering. Ritme in 
herhaling van vormen.

Relatie tussen kleur en licht. Signaal- en camouflagekleuren. 
Kleurenfamilies. Vormsoorten: open, gesloten, vorm, restvorm, etc. 
Lichaamsvormen van mensen en dieren in verhouding weergeven. Lijnen 
om iets uit te drukken: geluid, beweging, explosie. Motieven voor decoratie. 
Patronen (spiegelen, herhalen, roteren).

Vervagen van kleur, contour en textuur. Toepassen van lichtinval. Betekenis 
van kleuren (symboliek, signaal). Systematiek (kleurencirkel). Kleur en sfeer. 
Vormsoorten: (geometrisch en organisch). Karakteristieke houding van 
mensen en dieren. Lijnen om diepte mee aan te geven (perspectief). 
Opbouw, ordening, evenwicht en betekenis.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2: Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6: Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:
Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Tekenen met (kleur)potlood, viltstift, was- en bordkrijt. Tekenprogramma's op de 
computer gebruiken. Schilderen met vinger-, plakkaatverf en gekleurde inkt. 
Stempelen met aardappels, kurken en werken met sjablonen, knippen, scheuren en 
plakken met verschillende soorten papier, waaronder zijdevloei en sitspapier.

(Digitale) foto’s maken. Op de computer werken met 
eenvoudige tekenprogramma’s.

Gelijk aan groep 1/2.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar 
eenvoudige emoties duidelijk maken met beelden.

De leerling kan zowel zelfstandig werken als samenwerken.
De leerling kan over zijn eigen ideeën vertellen met gebruik 
van basale begrippen. De leerling kan met aandacht kijken en 
luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag en 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend. 

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend.

Kunst is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Beeldende kunst op school sluit daarbij aan en 
geeft een verdieping in de beleving. 

Nieuwe elementen waar beelden een specifieke rol hebben, zoals 
wereldoriëntatie, kunst, cultureel erfgoed, hedendaagse beeldcultuur, 
interieur en mode. Uitbreiding naar thema’s als vroeger, feesten en 
Mondriaan.

De leerling kan (in overleg) keuzes maken en daarover 
vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
werk(proces) van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn ideeën en 
alternatieven toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk(proces).

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. De 
leerling kijkt naar werk van andere leerling(en) en vult 
hem/haar aan.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft, onder leiding van de leerkracht, aan 
anderen presenteren. 

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) een eigen 
idee of bestaand werk aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

De leerling kan overleggen met en luisteren naar andere 
leerling(en).

Verschillende texturen (ruw, glad, zacht). Repen knippen van 
textiel. Rijgen met naald en draad (rietjes en kralen).

Materialen als afdruk. Vormen knippen van textiel. Weven, 
vlechten, omwikkelen en knopen met draden en stroken van 
textiel.

In plastisch materiaal textuur aanbrengen. Lapjes vastrijgen 
op een ondergrond.

Met textuur diepte aangeven op het platte vlak (perspectief). 
(Toneel)kleding maken en andere toegepaste vormgeving. 
Appliqueren, borduren en haken.

Een gebeurtenis vastleggen met foto of video. Foto's 
gebruiken in bewerkingsprogramma's (Photoshop, 
PowerPoint, Word).

Een multimediapresentatie maken.

Werken met kosteloos materiaal. Werken met 
constructiemateriaal, zoals hout en blokken (Kapla, Duplo, etc.).

Constructie- en verbindingstechnieken met papier en 
kosteloos materiaal (lijmen met gebruik van plakranden, 
inknippen en -schuiven, splitpennen en tape gebruiken). 
Bewegende objecten van constructiemateriaal.

Snijden en ritsen van papier en karton. Houtbewerking 
(spijkeren, zagen en schuren). Bouwen van maquettes.

Verbinden van hout, metaal en kunststof (lijmen, schroeven, 
solderen). Constructies als scharnieren, schuiven en draaien.

Tekenen met pen en Oost-Indische inkt. Beschilderen en versieren van 
werkstukken. Eenvoudige druktechnieken, textiel- en kartondrukcollages van 
verschillende soorten (bedrukt) papier.

Tekenen met conté en houtskool. Gebruik maken van het effect van verdunde en 
onverdunde verf. Monoprint en sjabloondrukcollages van verschillende soorten 
papier. 

Tekenen met potlood en grafietstift van verschillende hardheden, gebruik maken 
van het effect van kwast en penseelstreek. Lino- en zeefdruk van meerdere kleuren 
op papier en stof. In collages gebruik maken van verschillende materialen.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Project
 2. Tentoonstelling/expositie
 3. Methode 
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent
 8. Lessen 
 9. Kunstenaar
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar gebruikt 
worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, met daarin 
de globale doelen die je behaalt, de uitwerking en de rol van de 
groepsleerkracht en mogelijke aanbieders. Hierbij moet worden 
aangegeven dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een (multidisciplinair) project, bijvoorbeeld rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge methode die voldoet aan de SLO-leerlijnen.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden de lessen vormgegeven in een samenwerkingsverband tussen 
de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van cultuuronderwijs. 

Beschrijving: 
In deze vorm wordt beeldende vorming ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas. 

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de lessen.

Beschrijving: 
Een tentoonstelling of expositie. Deze vindt plaats op een externe locatie, zoals 
een museum.

Beschrijving: 
Hiermee worden kunstenaars bedoeld die in de regio West-Friesland actief 
zijn. Let op, niet elke vakdocent is zelfstandig kunstenaar en lang niet elke 
zelfstandig kunstenaar is een vakdocent (en bevoegd om les te geven).

Beschrijving: 
Hierbij worden de lessen gegeven door een gespecialiseerd docent. Dit kan 
iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent. 

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven vanuit verschillende technieken, zoals beeldhouwen, 
animatie en graffiti. Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe 
vakdocent.

Doelen: 
Alle omschreven (sub)doelen kunnen aan bod komen. Zorg ervoor dat je 
hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor iedereen 
duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt.

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van een methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
(sub)doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal te 
gebruiken om zo meer aan te sluiten bij het curriculum. Dan is het belangrijk dat 
de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod zijn 
geweest. 

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aan bod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke doelen niet ondergesneeuwd raken door de doelen van een 
ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende doelen worden 
gevonden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
beeldende vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen 
uit te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het 
reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
Kunstenaars kunnen op school langskomen of kinderen kunnen een kijkje 
nemen in het atelier of de werkplaats van de kunstenaar. Kinderen maken 
kennis met het werk van de kunstenaar. Er wordt gewerkt aan doelen als 
beleven en reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aan bod te laten 
komen. 

Doelen: 
Het is aan de vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
(sub)doelen het best bij elke techniek passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn, zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en het project 
zoveel mogelijk van betekenis is. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de lessen en zorgt ervoor 
dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/zij toekijkt 
wanneer de vakdocent lesgeeft. Hiermee leert de leerkracht optimaal en kan hij/zij 
zijn/haar eigen handelingsbekwaamheid vergroten. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking. De 
groepsleerkracht is bekend met meerdere vakgebieden en kan ook samenwerken 
met een vakdocent. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de lessen. Het gekozen hoofddoel van 
de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de lessen. Het 
geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met collega’s en 
daar waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om het bezoek betekenisvol 
te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de doelen 
die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereidt de komst of het bezoek van de kunstenaar 
voor met de leerlingen, is zelf aanwezig en bespreekt na met de 
leerlingen. 

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde streef-
doelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen geven 
richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en 
het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee om de leerlingen te ondersteunen en te motiveren. 

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Moet je doen, Uit de kunst, Tijdsbeeld, Laat maar zien.
Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe 
Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Laat maar zien, Tijdsbeeld, Moet je doen. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit 
Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT. Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Westfries Museum, Zuiderzeemuseum, Museum van 
de Twintigste Eeuw, De Boterhal, Oorlogsmuseum 
Medemblik. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan 
de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst 
in Onderwijs of scan de QR code.

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen gewerkt 
worden:

 1. Beleven (genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk)
 2. Creërend vermogen
 3. Tweedimensionaal werken
 4. Ruimtelijk werken
 5. Werken met digitale media
 6. Werken met materialen
 7. Communiceren met beelden
 8. Presenteren
 9. Reflecteren op eigen en werk van anderen
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig uitgewerkt, 
om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van de doelen per groep, 
wordt steeds voortgeborduurd op de vaardigheden die de leerling heeft verwor-
ven in eerdere groepen. Het is een optelsom waardoor de leerling aan het eind 
van groep 8 aan alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

02. creerend vermogen

03. Tweedimensionaal werken

04. Ruimtelijk werken

05. werken met digitale media

06. werken met materialen
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Leerlijn Beeldend

In opdracht van De Blauwe Schuit in het kader van Cultuureducatie 
met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn ontwikkeld in samenwerking met 
Bureau Artifact. Vormgeving door Sjors Ruijgrok.
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SUBDOELEN
01. Beleven

Leerlijn Beeldend
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in zijn creatieve rugzak heeft 
zitten?  

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan vaardigheden ontwikkeld, zoals diverse 
beeldende technieken, maar heeft ook geleerd om zelfstandig of in 
samenwerking beeldend te werken.

2. De leerling heeft naast vaardigheden, ook geleerd om creatieve oplossingen 
te zoeken en hieraan uitvoering te geven.

3. De leerling heeft door toepassing van vaardigheden een sociale en culturele 
ontwikkeling doorlopen.

4. De leerling heeft geleerd kritisch te kijken naar de betekenis van kunst en 
geleerd hoe de discipline kan worden ingezet als communicatiemiddel.

5. De leerling heeft geleerd multidisciplinair te werken.
6.  De leerling heeft geleerd zich op beeldende wijze te uiten en verschillende 

uitingsvormen ervaren. 
7.  De leerling heeft binnen het domein creatief vermogen ontwikkeld waarmee 

hij of zij nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor 
bestaande problemen kan vinden.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder cultuureducatie op school:

De leerling heeft geleerd door middel van beeldende kunst gevoelens en ervaringen 
uit te drukken en er mee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel zijn eigen 
werk als dat van anderen te reflecteren. 

01. beleven

sUBDOELEN Groep 1 t/m 8: Genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk. De 
leerling wordt gestimuleerd alle zintuigen in te schakelen om een onderwerp waar te 
nemen en te onderzoeken. De leerling wordt uitgedaagd om beeldend te werken door 
aanrijking van ‘rijke beelden’ en materialen. De leerling moet niet alleen zelf actief bezig 
zijn met cultuur maar ook in aanraking komen met presentaties van anderen. 
Ontmoetingen met kunstenaars of bezoeken aan voorstellingen, presentaties en 
tentoonstellingen dienen als voorbeeld en ter inspiratie. 
De inhoud van dit subdoel wordt aangepast naar het niveau van de groep waar de 
leerling in zit.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Kleurnamen, soorten kleuren en kleuren mengen. Vormsoorten: rond, 
vierkant, driehoek, bol, etc. Vormkenmerken: spits, hoekig, lang, dun, groot, 
klein, etc. Lijn als contour gebruiken. Groeperen op vorm, kleur, textuur.

Kleurnuances en kleurcontrasten. Gevoelswaarde van kleuren (vrolijk, 
somber, koel, warm). Lijnen als textuur, decoratie en arcering. Ritme in 
herhaling van vormen.

Relatie tussen kleur en licht. Signaal- en camouflagekleuren. 
Kleurenfamilies. Vormsoorten: open, gesloten, vorm, restvorm, etc. 
Lichaamsvormen van mensen en dieren in verhouding weergeven. Lijnen 
om iets uit te drukken: geluid, beweging, explosie. Motieven voor decoratie. 
Patronen (spiegelen, herhalen, roteren).

Vervagen van kleur, contour en textuur. Toepassen van lichtinval. Betekenis 
van kleuren (symboliek, signaal). Systematiek (kleurencirkel). Kleur en sfeer. 
Vormsoorten: (geometrisch en organisch). Karakteristieke houding van 
mensen en dieren. Lijnen om diepte mee aan te geven (perspectief). 
Opbouw, ordening, evenwicht en betekenis.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2: Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6: Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:
Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Tekenen met (kleur)potlood, viltstift, was- en bordkrijt. Tekenprogramma's op de 
computer gebruiken. Schilderen met vinger-, plakkaatverf en gekleurde inkt. 
Stempelen met aardappels, kurken en werken met sjablonen, knippen, scheuren en 
plakken met verschillende soorten papier, waaronder zijdevloei en sitspapier.

(Digitale) foto’s maken. Op de computer werken met 
eenvoudige tekenprogramma’s.

Gelijk aan groep 1/2.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar 
eenvoudige emoties duidelijk maken met beelden.

De leerling kan zowel zelfstandig werken als samenwerken.
De leerling kan over zijn eigen ideeën vertellen met gebruik 
van basale begrippen. De leerling kan met aandacht kijken en 
luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag en 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend. 

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend.

Kunst is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Beeldende kunst op school sluit daarbij aan en 
geeft een verdieping in de beleving. 

Nieuwe elementen waar beelden een specifieke rol hebben, zoals 
wereldoriëntatie, kunst, cultureel erfgoed, hedendaagse beeldcultuur, 
interieur en mode. Uitbreiding naar thema’s als vroeger, feesten en 
Mondriaan.

De leerling kan (in overleg) keuzes maken en daarover 
vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
werk(proces) van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn ideeën en 
alternatieven toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk(proces).

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. De 
leerling kijkt naar werk van andere leerling(en) en vult 
hem/haar aan.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft, onder leiding van de leerkracht, aan 
anderen presenteren. 

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) een eigen 
idee of bestaand werk aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

De leerling kan overleggen met en luisteren naar andere 
leerling(en).

Verschillende texturen (ruw, glad, zacht). Repen knippen van 
textiel. Rijgen met naald en draad (rietjes en kralen).

Materialen als afdruk. Vormen knippen van textiel. Weven, 
vlechten, omwikkelen en knopen met draden en stroken van 
textiel.

In plastisch materiaal textuur aanbrengen. Lapjes vastrijgen 
op een ondergrond.

Met textuur diepte aangeven op het platte vlak (perspectief). 
(Toneel)kleding maken en andere toegepaste vormgeving. 
Appliqueren, borduren en haken.

Een gebeurtenis vastleggen met foto of video. Foto's 
gebruiken in bewerkingsprogramma's (Photoshop, 
PowerPoint, Word).

Een multimediapresentatie maken.

Werken met kosteloos materiaal. Werken met 
constructiemateriaal, zoals hout en blokken (Kapla, Duplo, etc.).

Constructie- en verbindingstechnieken met papier en 
kosteloos materiaal (lijmen met gebruik van plakranden, 
inknippen en -schuiven, splitpennen en tape gebruiken). 
Bewegende objecten van constructiemateriaal.

Snijden en ritsen van papier en karton. Houtbewerking 
(spijkeren, zagen en schuren). Bouwen van maquettes.

Verbinden van hout, metaal en kunststof (lijmen, schroeven, 
solderen). Constructies als scharnieren, schuiven en draaien.

Tekenen met pen en Oost-Indische inkt. Beschilderen en versieren van 
werkstukken. Eenvoudige druktechnieken, textiel- en kartondrukcollages van 
verschillende soorten (bedrukt) papier.

Tekenen met conté en houtskool. Gebruik maken van het effect van verdunde en 
onverdunde verf. Monoprint en sjabloondrukcollages van verschillende soorten 
papier. 

Tekenen met potlood en grafietstift van verschillende hardheden, gebruik maken 
van het effect van kwast en penseelstreek. Lino- en zeefdruk van meerdere kleuren 
op papier en stof. In collages gebruik maken van verschillende materialen.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Project
 2. Tentoonstelling/expositie
 3. Methode 
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent
 8. Lessen 
 9. Kunstenaar
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar gebruikt 
worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, met daarin 
de globale doelen die je behaalt, de uitwerking en de rol van de 
groepsleerkracht en mogelijke aanbieders. Hierbij moet worden 
aangegeven dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een (multidisciplinair) project, bijvoorbeeld rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge methode die voldoet aan de SLO-leerlijnen.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden de lessen vormgegeven in een samenwerkingsverband tussen 
de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van cultuuronderwijs. 

Beschrijving: 
In deze vorm wordt beeldende vorming ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas. 

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de lessen.

Beschrijving: 
Een tentoonstelling of expositie. Deze vindt plaats op een externe locatie, zoals 
een museum.

Beschrijving: 
Hiermee worden kunstenaars bedoeld die in de regio West-Friesland actief 
zijn. Let op, niet elke vakdocent is zelfstandig kunstenaar en lang niet elke 
zelfstandig kunstenaar is een vakdocent (en bevoegd om les te geven).

Beschrijving: 
Hierbij worden de lessen gegeven door een gespecialiseerd docent. Dit kan 
iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent. 

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven vanuit verschillende technieken, zoals beeldhouwen, 
animatie en graffiti. Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe 
vakdocent.

Doelen: 
Alle omschreven (sub)doelen kunnen aan bod komen. Zorg ervoor dat je 
hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor iedereen 
duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt.

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van een methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
(sub)doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal te 
gebruiken om zo meer aan te sluiten bij het curriculum. Dan is het belangrijk dat 
de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod zijn 
geweest. 

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aan bod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke doelen niet ondergesneeuwd raken door de doelen van een 
ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende doelen worden 
gevonden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
beeldende vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen 
uit te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het 
reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
Kunstenaars kunnen op school langskomen of kinderen kunnen een kijkje 
nemen in het atelier of de werkplaats van de kunstenaar. Kinderen maken 
kennis met het werk van de kunstenaar. Er wordt gewerkt aan doelen als 
beleven en reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aan bod te laten 
komen. 

Doelen: 
Het is aan de vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
(sub)doelen het best bij elke techniek passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn, zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en het project 
zoveel mogelijk van betekenis is. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de lessen en zorgt ervoor 
dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/zij toekijkt 
wanneer de vakdocent lesgeeft. Hiermee leert de leerkracht optimaal en kan hij/zij 
zijn/haar eigen handelingsbekwaamheid vergroten. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking. De 
groepsleerkracht is bekend met meerdere vakgebieden en kan ook samenwerken 
met een vakdocent. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de lessen. Het gekozen hoofddoel van 
de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de lessen. Het 
geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met collega’s en 
daar waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om het bezoek betekenisvol 
te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de doelen 
die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereidt de komst of het bezoek van de kunstenaar 
voor met de leerlingen, is zelf aanwezig en bespreekt na met de 
leerlingen. 

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde streef-
doelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen geven 
richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en 
het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee om de leerlingen te ondersteunen en te motiveren. 

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Moet je doen, Uit de kunst, Tijdsbeeld, Laat maar zien.
Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe 
Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Laat maar zien, Tijdsbeeld, Moet je doen. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit 
Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT. Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Westfries Museum, Zuiderzeemuseum, Museum van 
de Twintigste Eeuw, De Boterhal, Oorlogsmuseum 
Medemblik. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan 
de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst 
in Onderwijs of scan de QR code.

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen gewerkt 
worden:

 1. Beleven (genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk)
 2. Creërend vermogen
 3. Tweedimensionaal werken
 4. Ruimtelijk werken
 5. Werken met digitale media
 6. Werken met materialen
 7. Communiceren met beelden
 8. Presenteren
 9. Reflecteren op eigen en werk van anderen
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig uitgewerkt, 
om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van de doelen per groep, 
wordt steeds voortgeborduurd op de vaardigheden die de leerling heeft verwor-
ven in eerdere groepen. Het is een optelsom waardoor de leerling aan het eind 
van groep 8 aan alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.
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06. werken met materialen
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Leerlijn Beeldend
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in zijn creatieve rugzak heeft 
zitten?  

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan vaardigheden ontwikkeld, zoals diverse 
beeldende technieken, maar heeft ook geleerd om zelfstandig of in 
samenwerking beeldend te werken.

2. De leerling heeft naast vaardigheden, ook geleerd om creatieve oplossingen 
te zoeken en hieraan uitvoering te geven.

3. De leerling heeft door toepassing van vaardigheden een sociale en culturele 
ontwikkeling doorlopen.

4. De leerling heeft geleerd kritisch te kijken naar de betekenis van kunst en 
geleerd hoe de discipline kan worden ingezet als communicatiemiddel.

5. De leerling heeft geleerd multidisciplinair te werken.
6.  De leerling heeft geleerd zich op beeldende wijze te uiten en verschillende 

uitingsvormen ervaren. 
7.  De leerling heeft binnen het domein creatief vermogen ontwikkeld waarmee 

hij of zij nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor 
bestaande problemen kan vinden.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder cultuureducatie op school:

De leerling heeft geleerd door middel van beeldende kunst gevoelens en ervaringen 
uit te drukken en er mee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel zijn eigen 
werk als dat van anderen te reflecteren. 

01. beleven

sUBDOELEN Groep 1 t/m 8: Genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk. De 
leerling wordt gestimuleerd alle zintuigen in te schakelen om een onderwerp waar te 
nemen en te onderzoeken. De leerling wordt uitgedaagd om beeldend te werken door 
aanrijking van ‘rijke beelden’ en materialen. De leerling moet niet alleen zelf actief bezig 
zijn met cultuur maar ook in aanraking komen met presentaties van anderen. 
Ontmoetingen met kunstenaars of bezoeken aan voorstellingen, presentaties en 
tentoonstellingen dienen als voorbeeld en ter inspiratie. 
De inhoud van dit subdoel wordt aangepast naar het niveau van de groep waar de 
leerling in zit.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Kleurnamen, soorten kleuren en kleuren mengen. Vormsoorten: rond, 
vierkant, driehoek, bol, etc. Vormkenmerken: spits, hoekig, lang, dun, groot, 
klein, etc. Lijn als contour gebruiken. Groeperen op vorm, kleur, textuur.

Kleurnuances en kleurcontrasten. Gevoelswaarde van kleuren (vrolijk, 
somber, koel, warm). Lijnen als textuur, decoratie en arcering. Ritme in 
herhaling van vormen.

Relatie tussen kleur en licht. Signaal- en camouflagekleuren. 
Kleurenfamilies. Vormsoorten: open, gesloten, vorm, restvorm, etc. 
Lichaamsvormen van mensen en dieren in verhouding weergeven. Lijnen 
om iets uit te drukken: geluid, beweging, explosie. Motieven voor decoratie. 
Patronen (spiegelen, herhalen, roteren).

Vervagen van kleur, contour en textuur. Toepassen van lichtinval. Betekenis 
van kleuren (symboliek, signaal). Systematiek (kleurencirkel). Kleur en sfeer. 
Vormsoorten: (geometrisch en organisch). Karakteristieke houding van 
mensen en dieren. Lijnen om diepte mee aan te geven (perspectief). 
Opbouw, ordening, evenwicht en betekenis.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2: Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6: Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:
Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Tekenen met (kleur)potlood, viltstift, was- en bordkrijt. Tekenprogramma's op de 
computer gebruiken. Schilderen met vinger-, plakkaatverf en gekleurde inkt. 
Stempelen met aardappels, kurken en werken met sjablonen, knippen, scheuren en 
plakken met verschillende soorten papier, waaronder zijdevloei en sitspapier.

(Digitale) foto’s maken. Op de computer werken met 
eenvoudige tekenprogramma’s.

Gelijk aan groep 1/2.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar 
eenvoudige emoties duidelijk maken met beelden.

De leerling kan zowel zelfstandig werken als samenwerken.
De leerling kan over zijn eigen ideeën vertellen met gebruik 
van basale begrippen. De leerling kan met aandacht kijken en 
luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag en 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend. 

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend.

Kunst is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Beeldende kunst op school sluit daarbij aan en 
geeft een verdieping in de beleving. 

Nieuwe elementen waar beelden een specifieke rol hebben, zoals 
wereldoriëntatie, kunst, cultureel erfgoed, hedendaagse beeldcultuur, 
interieur en mode. Uitbreiding naar thema’s als vroeger, feesten en 
Mondriaan.

De leerling kan (in overleg) keuzes maken en daarover 
vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
werk(proces) van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn ideeën en 
alternatieven toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk(proces).

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. De 
leerling kijkt naar werk van andere leerling(en) en vult 
hem/haar aan.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft, onder leiding van de leerkracht, aan 
anderen presenteren. 

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) een eigen 
idee of bestaand werk aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

De leerling kan overleggen met en luisteren naar andere 
leerling(en).

Verschillende texturen (ruw, glad, zacht). Repen knippen van 
textiel. Rijgen met naald en draad (rietjes en kralen).

Materialen als afdruk. Vormen knippen van textiel. Weven, 
vlechten, omwikkelen en knopen met draden en stroken van 
textiel.

In plastisch materiaal textuur aanbrengen. Lapjes vastrijgen 
op een ondergrond.

Met textuur diepte aangeven op het platte vlak (perspectief). 
(Toneel)kleding maken en andere toegepaste vormgeving. 
Appliqueren, borduren en haken.

Een gebeurtenis vastleggen met foto of video. Foto's 
gebruiken in bewerkingsprogramma's (Photoshop, 
PowerPoint, Word).

Een multimediapresentatie maken.

Werken met kosteloos materiaal. Werken met 
constructiemateriaal, zoals hout en blokken (Kapla, Duplo, etc.).

Constructie- en verbindingstechnieken met papier en 
kosteloos materiaal (lijmen met gebruik van plakranden, 
inknippen en -schuiven, splitpennen en tape gebruiken). 
Bewegende objecten van constructiemateriaal.

Snijden en ritsen van papier en karton. Houtbewerking 
(spijkeren, zagen en schuren). Bouwen van maquettes.

Verbinden van hout, metaal en kunststof (lijmen, schroeven, 
solderen). Constructies als scharnieren, schuiven en draaien.

Tekenen met pen en Oost-Indische inkt. Beschilderen en versieren van 
werkstukken. Eenvoudige druktechnieken, textiel- en kartondrukcollages van 
verschillende soorten (bedrukt) papier.

Tekenen met conté en houtskool. Gebruik maken van het effect van verdunde en 
onverdunde verf. Monoprint en sjabloondrukcollages van verschillende soorten 
papier. 

Tekenen met potlood en grafietstift van verschillende hardheden, gebruik maken 
van het effect van kwast en penseelstreek. Lino- en zeefdruk van meerdere kleuren 
op papier en stof. In collages gebruik maken van verschillende materialen.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Project
 2. Tentoonstelling/expositie
 3. Methode 
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent
 8. Lessen 
 9. Kunstenaar
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar gebruikt 
worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, met daarin 
de globale doelen die je behaalt, de uitwerking en de rol van de 
groepsleerkracht en mogelijke aanbieders. Hierbij moet worden 
aangegeven dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een (multidisciplinair) project, bijvoorbeeld rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge methode die voldoet aan de SLO-leerlijnen.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden de lessen vormgegeven in een samenwerkingsverband tussen 
de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van cultuuronderwijs. 

Beschrijving: 
In deze vorm wordt beeldende vorming ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas. 

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de lessen.

Beschrijving: 
Een tentoonstelling of expositie. Deze vindt plaats op een externe locatie, zoals 
een museum.

Beschrijving: 
Hiermee worden kunstenaars bedoeld die in de regio West-Friesland actief 
zijn. Let op, niet elke vakdocent is zelfstandig kunstenaar en lang niet elke 
zelfstandig kunstenaar is een vakdocent (en bevoegd om les te geven).

Beschrijving: 
Hierbij worden de lessen gegeven door een gespecialiseerd docent. Dit kan 
iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent. 

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven vanuit verschillende technieken, zoals beeldhouwen, 
animatie en graffiti. Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe 
vakdocent.

Doelen: 
Alle omschreven (sub)doelen kunnen aan bod komen. Zorg ervoor dat je 
hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor iedereen 
duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt.

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van een methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
(sub)doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal te 
gebruiken om zo meer aan te sluiten bij het curriculum. Dan is het belangrijk dat 
de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod zijn 
geweest. 

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aan bod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke doelen niet ondergesneeuwd raken door de doelen van een 
ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende doelen worden 
gevonden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
beeldende vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen 
uit te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het 
reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
Kunstenaars kunnen op school langskomen of kinderen kunnen een kijkje 
nemen in het atelier of de werkplaats van de kunstenaar. Kinderen maken 
kennis met het werk van de kunstenaar. Er wordt gewerkt aan doelen als 
beleven en reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aan bod te laten 
komen. 

Doelen: 
Het is aan de vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
(sub)doelen het best bij elke techniek passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn, zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en het project 
zoveel mogelijk van betekenis is. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de lessen en zorgt ervoor 
dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/zij toekijkt 
wanneer de vakdocent lesgeeft. Hiermee leert de leerkracht optimaal en kan hij/zij 
zijn/haar eigen handelingsbekwaamheid vergroten. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking. De 
groepsleerkracht is bekend met meerdere vakgebieden en kan ook samenwerken 
met een vakdocent. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de lessen. Het gekozen hoofddoel van 
de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de lessen. Het 
geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met collega’s en 
daar waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om het bezoek betekenisvol 
te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de doelen 
die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereidt de komst of het bezoek van de kunstenaar 
voor met de leerlingen, is zelf aanwezig en bespreekt na met de 
leerlingen. 

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde streef-
doelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen geven 
richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en 
het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee om de leerlingen te ondersteunen en te motiveren. 

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Moet je doen, Uit de kunst, Tijdsbeeld, Laat maar zien.
Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe 
Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Laat maar zien, Tijdsbeeld, Moet je doen. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit 
Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT. Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Westfries Museum, Zuiderzeemuseum, Museum van 
de Twintigste Eeuw, De Boterhal, Oorlogsmuseum 
Medemblik. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan 
de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst 
in Onderwijs of scan de QR code.

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen gewerkt 
worden:

 1. Beleven (genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk)
 2. Creërend vermogen
 3. Tweedimensionaal werken
 4. Ruimtelijk werken
 5. Werken met digitale media
 6. Werken met materialen
 7. Communiceren met beelden
 8. Presenteren
 9. Reflecteren op eigen en werk van anderen
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig uitgewerkt, 
om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van de doelen per groep, 
wordt steeds voortgeborduurd op de vaardigheden die de leerling heeft verwor-
ven in eerdere groepen. Het is een optelsom waardoor de leerling aan het eind 
van groep 8 aan alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

02. creerend vermogen

03. Tweedimensionaal werken

04. Ruimtelijk werken

05. werken met digitale media

06. werken met materialen

MET BEELDEN

08. PRESENTEREN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

04. GROEPSLEERKRACHT

05. CO TEACHING

06. VAKOVERSTIJGend

07. VAKDOCENT

08. SPECIFIEKE LESSEN

09. KUNSTENAAR

07. COMMUNICEREN

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

02. TENTOONSTELLING
eXPOSITIE

08. SPECIFIEKE LESSEN

hOOFDDOEL

PRAKTISCHE
UITWERKING

Kerndoelen

01. PROJECT
03. METHODE



Leerlijn Beeldend

In opdracht van De Blauwe Schuit in het kader van Cultuureducatie 
met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn ontwikkeld in samenwerking met 
Bureau Artifact. Vormgeving door Sjors Ruijgrok.

hOOFDDOEL

Kerndoelen
09. kUNSTENAAR

07. VAKDOCENT

06. VAKOVERSTIJGend

05. CO TEACHING

04. GROEPSLEERKRACHT

03. METHODE

02. TENTOONSTELLING
EXPOSITIE

01. PROJECT

PRAKTISCHE
UITWERKING

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

08. PRESENTEREN

07. COMMUNICEREN
MET BEELDEN

06. werken met materialen

05. werken met digitale media

04. ruimtelijk werken

03. Tweedimensionaal werken

SUBDOELEN
01. Beleven

Leerlijn Beeldend
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in zijn creatieve rugzak heeft 
zitten?  

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan vaardigheden ontwikkeld, zoals diverse 
beeldende technieken, maar heeft ook geleerd om zelfstandig of in 
samenwerking beeldend te werken.

2. De leerling heeft naast vaardigheden, ook geleerd om creatieve oplossingen 
te zoeken en hieraan uitvoering te geven.

3. De leerling heeft door toepassing van vaardigheden een sociale en culturele 
ontwikkeling doorlopen.

4. De leerling heeft geleerd kritisch te kijken naar de betekenis van kunst en 
geleerd hoe de discipline kan worden ingezet als communicatiemiddel.

5. De leerling heeft geleerd multidisciplinair te werken.
6.  De leerling heeft geleerd zich op beeldende wijze te uiten en verschillende 

uitingsvormen ervaren. 
7.  De leerling heeft binnen het domein creatief vermogen ontwikkeld waarmee 

hij of zij nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor 
bestaande problemen kan vinden.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder cultuureducatie op school:

De leerling heeft geleerd door middel van beeldende kunst gevoelens en ervaringen 
uit te drukken en er mee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel zijn eigen 
werk als dat van anderen te reflecteren. 

01. beleven

sUBDOELEN Groep 1 t/m 8: Genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk. De 
leerling wordt gestimuleerd alle zintuigen in te schakelen om een onderwerp waar te 
nemen en te onderzoeken. De leerling wordt uitgedaagd om beeldend te werken door 
aanrijking van ‘rijke beelden’ en materialen. De leerling moet niet alleen zelf actief bezig 
zijn met cultuur maar ook in aanraking komen met presentaties van anderen. 
Ontmoetingen met kunstenaars of bezoeken aan voorstellingen, presentaties en 
tentoonstellingen dienen als voorbeeld en ter inspiratie. 
De inhoud van dit subdoel wordt aangepast naar het niveau van de groep waar de 
leerling in zit.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Kleurnamen, soorten kleuren en kleuren mengen. Vormsoorten: rond, 
vierkant, driehoek, bol, etc. Vormkenmerken: spits, hoekig, lang, dun, groot, 
klein, etc. Lijn als contour gebruiken. Groeperen op vorm, kleur, textuur.

Kleurnuances en kleurcontrasten. Gevoelswaarde van kleuren (vrolijk, 
somber, koel, warm). Lijnen als textuur, decoratie en arcering. Ritme in 
herhaling van vormen.

Relatie tussen kleur en licht. Signaal- en camouflagekleuren. 
Kleurenfamilies. Vormsoorten: open, gesloten, vorm, restvorm, etc. 
Lichaamsvormen van mensen en dieren in verhouding weergeven. Lijnen 
om iets uit te drukken: geluid, beweging, explosie. Motieven voor decoratie. 
Patronen (spiegelen, herhalen, roteren).

Vervagen van kleur, contour en textuur. Toepassen van lichtinval. Betekenis 
van kleuren (symboliek, signaal). Systematiek (kleurencirkel). Kleur en sfeer. 
Vormsoorten: (geometrisch en organisch). Karakteristieke houding van 
mensen en dieren. Lijnen om diepte mee aan te geven (perspectief). 
Opbouw, ordening, evenwicht en betekenis.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2: Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6: Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:
Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Tekenen met (kleur)potlood, viltstift, was- en bordkrijt. Tekenprogramma's op de 
computer gebruiken. Schilderen met vinger-, plakkaatverf en gekleurde inkt. 
Stempelen met aardappels, kurken en werken met sjablonen, knippen, scheuren en 
plakken met verschillende soorten papier, waaronder zijdevloei en sitspapier.

(Digitale) foto’s maken. Op de computer werken met 
eenvoudige tekenprogramma’s.

Gelijk aan groep 1/2.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar 
eenvoudige emoties duidelijk maken met beelden.

De leerling kan zowel zelfstandig werken als samenwerken.
De leerling kan over zijn eigen ideeën vertellen met gebruik 
van basale begrippen. De leerling kan met aandacht kijken en 
luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag en 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend. 

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend.

Kunst is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Beeldende kunst op school sluit daarbij aan en 
geeft een verdieping in de beleving. 

Nieuwe elementen waar beelden een specifieke rol hebben, zoals 
wereldoriëntatie, kunst, cultureel erfgoed, hedendaagse beeldcultuur, 
interieur en mode. Uitbreiding naar thema’s als vroeger, feesten en 
Mondriaan.

De leerling kan (in overleg) keuzes maken en daarover 
vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
werk(proces) van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn ideeën en 
alternatieven toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk(proces).

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. De 
leerling kijkt naar werk van andere leerling(en) en vult 
hem/haar aan.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft, onder leiding van de leerkracht, aan 
anderen presenteren. 

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) een eigen 
idee of bestaand werk aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

De leerling kan overleggen met en luisteren naar andere 
leerling(en).

Verschillende texturen (ruw, glad, zacht). Repen knippen van 
textiel. Rijgen met naald en draad (rietjes en kralen).

Materialen als afdruk. Vormen knippen van textiel. Weven, 
vlechten, omwikkelen en knopen met draden en stroken van 
textiel.

In plastisch materiaal textuur aanbrengen. Lapjes vastrijgen 
op een ondergrond.

Met textuur diepte aangeven op het platte vlak (perspectief). 
(Toneel)kleding maken en andere toegepaste vormgeving. 
Appliqueren, borduren en haken.

Een gebeurtenis vastleggen met foto of video. Foto's 
gebruiken in bewerkingsprogramma's (Photoshop, 
PowerPoint, Word).

Een multimediapresentatie maken.

Werken met kosteloos materiaal. Werken met 
constructiemateriaal, zoals hout en blokken (Kapla, Duplo, etc.).

Constructie- en verbindingstechnieken met papier en 
kosteloos materiaal (lijmen met gebruik van plakranden, 
inknippen en -schuiven, splitpennen en tape gebruiken). 
Bewegende objecten van constructiemateriaal.

Snijden en ritsen van papier en karton. Houtbewerking 
(spijkeren, zagen en schuren). Bouwen van maquettes.

Verbinden van hout, metaal en kunststof (lijmen, schroeven, 
solderen). Constructies als scharnieren, schuiven en draaien.

Tekenen met pen en Oost-Indische inkt. Beschilderen en versieren van 
werkstukken. Eenvoudige druktechnieken, textiel- en kartondrukcollages van 
verschillende soorten (bedrukt) papier.

Tekenen met conté en houtskool. Gebruik maken van het effect van verdunde en 
onverdunde verf. Monoprint en sjabloondrukcollages van verschillende soorten 
papier. 

Tekenen met potlood en grafietstift van verschillende hardheden, gebruik maken 
van het effect van kwast en penseelstreek. Lino- en zeefdruk van meerdere kleuren 
op papier en stof. In collages gebruik maken van verschillende materialen.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Project
 2. Tentoonstelling/expositie
 3. Methode 
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent
 8. Lessen 
 9. Kunstenaar
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar gebruikt 
worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, met daarin 
de globale doelen die je behaalt, de uitwerking en de rol van de 
groepsleerkracht en mogelijke aanbieders. Hierbij moet worden 
aangegeven dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een (multidisciplinair) project, bijvoorbeeld rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge methode die voldoet aan de SLO-leerlijnen.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden de lessen vormgegeven in een samenwerkingsverband tussen 
de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van cultuuronderwijs. 

Beschrijving: 
In deze vorm wordt beeldende vorming ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas. 

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de lessen.

Beschrijving: 
Een tentoonstelling of expositie. Deze vindt plaats op een externe locatie, zoals 
een museum.

Beschrijving: 
Hiermee worden kunstenaars bedoeld die in de regio West-Friesland actief 
zijn. Let op, niet elke vakdocent is zelfstandig kunstenaar en lang niet elke 
zelfstandig kunstenaar is een vakdocent (en bevoegd om les te geven).

Beschrijving: 
Hierbij worden de lessen gegeven door een gespecialiseerd docent. Dit kan 
iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent. 

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven vanuit verschillende technieken, zoals beeldhouwen, 
animatie en graffiti. Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe 
vakdocent.

Doelen: 
Alle omschreven (sub)doelen kunnen aan bod komen. Zorg ervoor dat je 
hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor iedereen 
duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt.

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van een methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
(sub)doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal te 
gebruiken om zo meer aan te sluiten bij het curriculum. Dan is het belangrijk dat 
de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod zijn 
geweest. 

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aan bod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke doelen niet ondergesneeuwd raken door de doelen van een 
ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende doelen worden 
gevonden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
beeldende vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen 
uit te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het 
reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
Kunstenaars kunnen op school langskomen of kinderen kunnen een kijkje 
nemen in het atelier of de werkplaats van de kunstenaar. Kinderen maken 
kennis met het werk van de kunstenaar. Er wordt gewerkt aan doelen als 
beleven en reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aan bod te laten 
komen. 

Doelen: 
Het is aan de vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
(sub)doelen het best bij elke techniek passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn, zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en het project 
zoveel mogelijk van betekenis is. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de lessen en zorgt ervoor 
dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/zij toekijkt 
wanneer de vakdocent lesgeeft. Hiermee leert de leerkracht optimaal en kan hij/zij 
zijn/haar eigen handelingsbekwaamheid vergroten. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking. De 
groepsleerkracht is bekend met meerdere vakgebieden en kan ook samenwerken 
met een vakdocent. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de lessen. Het gekozen hoofddoel van 
de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de lessen. Het 
geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met collega’s en 
daar waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om het bezoek betekenisvol 
te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de doelen 
die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereidt de komst of het bezoek van de kunstenaar 
voor met de leerlingen, is zelf aanwezig en bespreekt na met de 
leerlingen. 

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde streef-
doelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen geven 
richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en 
het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee om de leerlingen te ondersteunen en te motiveren. 

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Moet je doen, Uit de kunst, Tijdsbeeld, Laat maar zien.
Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe 
Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Laat maar zien, Tijdsbeeld, Moet je doen. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit 
Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT. Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Westfries Museum, Zuiderzeemuseum, Museum van 
de Twintigste Eeuw, De Boterhal, Oorlogsmuseum 
Medemblik. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan 
de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst 
in Onderwijs of scan de QR code.

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen gewerkt 
worden:

 1. Beleven (genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk)
 2. Creërend vermogen
 3. Tweedimensionaal werken
 4. Ruimtelijk werken
 5. Werken met digitale media
 6. Werken met materialen
 7. Communiceren met beelden
 8. Presenteren
 9. Reflecteren op eigen en werk van anderen
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig uitgewerkt, 
om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van de doelen per groep, 
wordt steeds voortgeborduurd op de vaardigheden die de leerling heeft verwor-
ven in eerdere groepen. Het is een optelsom waardoor de leerling aan het eind 
van groep 8 aan alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

02. creerend vermogen

03. Tweedimensionaal werken

04. Ruimtelijk werken

05. werken met digitale media

06. werken met materialen

MET BEELDEN

08. PRESENTEREN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

04. GROEPSLEERKRACHT

05. CO TEACHING

06. VAKOVERSTIJGend

07. VAKDOCENT

08. SPECIFIEKE LESSEN

09. KUNSTENAAR

07. COMMUNICEREN

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

02. TENTOONSTELLING
eXPOSITIE

08. SPECIFIEKE LESSEN

hOOFDDOEL

PRAKTISCHE
UITWERKING

Kerndoelen

01. PROJECT
03. METHODE



Leerlijn Beeldend

In opdracht van De Blauwe Schuit in het kader van Cultuureducatie 
met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn ontwikkeld in samenwerking met 
Bureau Artifact. Vormgeving door Sjors Ruijgrok.

hOOFDDOEL

Kerndoelen
09. kUNSTENAAR

07. VAKDOCENT

06. VAKOVERSTIJGend

05. CO TEACHING

04. GROEPSLEERKRACHT

03. METHODE

02. TENTOONSTELLING
EXPOSITIE

01. PROJECT

PRAKTISCHE
UITWERKING

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

08. PRESENTEREN

07. COMMUNICEREN
MET BEELDEN

06. werken met materialen

05. werken met digitale media

04. ruimtelijk werken

03. Tweedimensionaal werken

SUBDOELEN
01. Beleven

Leerlijn Beeldend
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in zijn creatieve rugzak heeft 
zitten?  

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan vaardigheden ontwikkeld, zoals diverse 
beeldende technieken, maar heeft ook geleerd om zelfstandig of in 
samenwerking beeldend te werken.

2. De leerling heeft naast vaardigheden, ook geleerd om creatieve oplossingen 
te zoeken en hieraan uitvoering te geven.

3. De leerling heeft door toepassing van vaardigheden een sociale en culturele 
ontwikkeling doorlopen.

4. De leerling heeft geleerd kritisch te kijken naar de betekenis van kunst en 
geleerd hoe de discipline kan worden ingezet als communicatiemiddel.

5. De leerling heeft geleerd multidisciplinair te werken.
6.  De leerling heeft geleerd zich op beeldende wijze te uiten en verschillende 

uitingsvormen ervaren. 
7.  De leerling heeft binnen het domein creatief vermogen ontwikkeld waarmee 

hij of zij nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor 
bestaande problemen kan vinden.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder cultuureducatie op school:

De leerling heeft geleerd door middel van beeldende kunst gevoelens en ervaringen 
uit te drukken en er mee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel zijn eigen 
werk als dat van anderen te reflecteren. 

01. beleven

sUBDOELEN Groep 1 t/m 8: Genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk. De 
leerling wordt gestimuleerd alle zintuigen in te schakelen om een onderwerp waar te 
nemen en te onderzoeken. De leerling wordt uitgedaagd om beeldend te werken door 
aanrijking van ‘rijke beelden’ en materialen. De leerling moet niet alleen zelf actief bezig 
zijn met cultuur maar ook in aanraking komen met presentaties van anderen. 
Ontmoetingen met kunstenaars of bezoeken aan voorstellingen, presentaties en 
tentoonstellingen dienen als voorbeeld en ter inspiratie. 
De inhoud van dit subdoel wordt aangepast naar het niveau van de groep waar de 
leerling in zit.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Kleurnamen, soorten kleuren en kleuren mengen. Vormsoorten: rond, 
vierkant, driehoek, bol, etc. Vormkenmerken: spits, hoekig, lang, dun, groot, 
klein, etc. Lijn als contour gebruiken. Groeperen op vorm, kleur, textuur.

Kleurnuances en kleurcontrasten. Gevoelswaarde van kleuren (vrolijk, 
somber, koel, warm). Lijnen als textuur, decoratie en arcering. Ritme in 
herhaling van vormen.

Relatie tussen kleur en licht. Signaal- en camouflagekleuren. 
Kleurenfamilies. Vormsoorten: open, gesloten, vorm, restvorm, etc. 
Lichaamsvormen van mensen en dieren in verhouding weergeven. Lijnen 
om iets uit te drukken: geluid, beweging, explosie. Motieven voor decoratie. 
Patronen (spiegelen, herhalen, roteren).

Vervagen van kleur, contour en textuur. Toepassen van lichtinval. Betekenis 
van kleuren (symboliek, signaal). Systematiek (kleurencirkel). Kleur en sfeer. 
Vormsoorten: (geometrisch en organisch). Karakteristieke houding van 
mensen en dieren. Lijnen om diepte mee aan te geven (perspectief). 
Opbouw, ordening, evenwicht en betekenis.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2: Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6: Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:
Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Tekenen met (kleur)potlood, viltstift, was- en bordkrijt. Tekenprogramma's op de 
computer gebruiken. Schilderen met vinger-, plakkaatverf en gekleurde inkt. 
Stempelen met aardappels, kurken en werken met sjablonen, knippen, scheuren en 
plakken met verschillende soorten papier, waaronder zijdevloei en sitspapier.

(Digitale) foto’s maken. Op de computer werken met 
eenvoudige tekenprogramma’s.

Gelijk aan groep 1/2.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar 
eenvoudige emoties duidelijk maken met beelden.

De leerling kan zowel zelfstandig werken als samenwerken.
De leerling kan over zijn eigen ideeën vertellen met gebruik 
van basale begrippen. De leerling kan met aandacht kijken en 
luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag en 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend. 

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend.

Kunst is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Beeldende kunst op school sluit daarbij aan en 
geeft een verdieping in de beleving. 

Nieuwe elementen waar beelden een specifieke rol hebben, zoals 
wereldoriëntatie, kunst, cultureel erfgoed, hedendaagse beeldcultuur, 
interieur en mode. Uitbreiding naar thema’s als vroeger, feesten en 
Mondriaan.

De leerling kan (in overleg) keuzes maken en daarover 
vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
werk(proces) van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn ideeën en 
alternatieven toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk(proces).

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. De 
leerling kijkt naar werk van andere leerling(en) en vult 
hem/haar aan.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft, onder leiding van de leerkracht, aan 
anderen presenteren. 

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) een eigen 
idee of bestaand werk aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

De leerling kan overleggen met en luisteren naar andere 
leerling(en).

Verschillende texturen (ruw, glad, zacht). Repen knippen van 
textiel. Rijgen met naald en draad (rietjes en kralen).

Materialen als afdruk. Vormen knippen van textiel. Weven, 
vlechten, omwikkelen en knopen met draden en stroken van 
textiel.

In plastisch materiaal textuur aanbrengen. Lapjes vastrijgen 
op een ondergrond.

Met textuur diepte aangeven op het platte vlak (perspectief). 
(Toneel)kleding maken en andere toegepaste vormgeving. 
Appliqueren, borduren en haken.

Een gebeurtenis vastleggen met foto of video. Foto's 
gebruiken in bewerkingsprogramma's (Photoshop, 
PowerPoint, Word).

Een multimediapresentatie maken.

Werken met kosteloos materiaal. Werken met 
constructiemateriaal, zoals hout en blokken (Kapla, Duplo, etc.).

Constructie- en verbindingstechnieken met papier en 
kosteloos materiaal (lijmen met gebruik van plakranden, 
inknippen en -schuiven, splitpennen en tape gebruiken). 
Bewegende objecten van constructiemateriaal.

Snijden en ritsen van papier en karton. Houtbewerking 
(spijkeren, zagen en schuren). Bouwen van maquettes.

Verbinden van hout, metaal en kunststof (lijmen, schroeven, 
solderen). Constructies als scharnieren, schuiven en draaien.

Tekenen met pen en Oost-Indische inkt. Beschilderen en versieren van 
werkstukken. Eenvoudige druktechnieken, textiel- en kartondrukcollages van 
verschillende soorten (bedrukt) papier.

Tekenen met conté en houtskool. Gebruik maken van het effect van verdunde en 
onverdunde verf. Monoprint en sjabloondrukcollages van verschillende soorten 
papier. 

Tekenen met potlood en grafietstift van verschillende hardheden, gebruik maken 
van het effect van kwast en penseelstreek. Lino- en zeefdruk van meerdere kleuren 
op papier en stof. In collages gebruik maken van verschillende materialen.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Project
 2. Tentoonstelling/expositie
 3. Methode 
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent
 8. Lessen 
 9. Kunstenaar
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar gebruikt 
worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, met daarin 
de globale doelen die je behaalt, de uitwerking en de rol van de 
groepsleerkracht en mogelijke aanbieders. Hierbij moet worden 
aangegeven dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een (multidisciplinair) project, bijvoorbeeld rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge methode die voldoet aan de SLO-leerlijnen.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden de lessen vormgegeven in een samenwerkingsverband tussen 
de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van cultuuronderwijs. 

Beschrijving: 
In deze vorm wordt beeldende vorming ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas. 

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de lessen.

Beschrijving: 
Een tentoonstelling of expositie. Deze vindt plaats op een externe locatie, zoals 
een museum.

Beschrijving: 
Hiermee worden kunstenaars bedoeld die in de regio West-Friesland actief 
zijn. Let op, niet elke vakdocent is zelfstandig kunstenaar en lang niet elke 
zelfstandig kunstenaar is een vakdocent (en bevoegd om les te geven).

Beschrijving: 
Hierbij worden de lessen gegeven door een gespecialiseerd docent. Dit kan 
iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent. 

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven vanuit verschillende technieken, zoals beeldhouwen, 
animatie en graffiti. Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe 
vakdocent.

Doelen: 
Alle omschreven (sub)doelen kunnen aan bod komen. Zorg ervoor dat je 
hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor iedereen 
duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt.

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van een methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
(sub)doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal te 
gebruiken om zo meer aan te sluiten bij het curriculum. Dan is het belangrijk dat 
de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod zijn 
geweest. 

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aan bod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke doelen niet ondergesneeuwd raken door de doelen van een 
ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende doelen worden 
gevonden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
beeldende vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen 
uit te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het 
reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
Kunstenaars kunnen op school langskomen of kinderen kunnen een kijkje 
nemen in het atelier of de werkplaats van de kunstenaar. Kinderen maken 
kennis met het werk van de kunstenaar. Er wordt gewerkt aan doelen als 
beleven en reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aan bod te laten 
komen. 

Doelen: 
Het is aan de vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
(sub)doelen het best bij elke techniek passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn, zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en het project 
zoveel mogelijk van betekenis is. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de lessen en zorgt ervoor 
dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/zij toekijkt 
wanneer de vakdocent lesgeeft. Hiermee leert de leerkracht optimaal en kan hij/zij 
zijn/haar eigen handelingsbekwaamheid vergroten. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking. De 
groepsleerkracht is bekend met meerdere vakgebieden en kan ook samenwerken 
met een vakdocent. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de lessen. Het gekozen hoofddoel van 
de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de lessen. Het 
geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met collega’s en 
daar waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om het bezoek betekenisvol 
te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de doelen 
die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereidt de komst of het bezoek van de kunstenaar 
voor met de leerlingen, is zelf aanwezig en bespreekt na met de 
leerlingen. 

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde streef-
doelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen geven 
richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en 
het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee om de leerlingen te ondersteunen en te motiveren. 

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Moet je doen, Uit de kunst, Tijdsbeeld, Laat maar zien.
Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe 
Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Laat maar zien, Tijdsbeeld, Moet je doen. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit 
Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT. Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Westfries Museum, Zuiderzeemuseum, Museum van 
de Twintigste Eeuw, De Boterhal, Oorlogsmuseum 
Medemblik. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan 
de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst 
in Onderwijs of scan de QR code.

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen gewerkt 
worden:

 1. Beleven (genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk)
 2. Creërend vermogen
 3. Tweedimensionaal werken
 4. Ruimtelijk werken
 5. Werken met digitale media
 6. Werken met materialen
 7. Communiceren met beelden
 8. Presenteren
 9. Reflecteren op eigen en werk van anderen
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig uitgewerkt, 
om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van de doelen per groep, 
wordt steeds voortgeborduurd op de vaardigheden die de leerling heeft verwor-
ven in eerdere groepen. Het is een optelsom waardoor de leerling aan het eind 
van groep 8 aan alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

02. creerend vermogen

03. Tweedimensionaal werken

04. Ruimtelijk werken

05. werken met digitale media

06. werken met materialen

MET BEELDEN

08. PRESENTEREN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

04. GROEPSLEERKRACHT

05. CO TEACHING

06. VAKOVERSTIJGend

07. VAKDOCENT

08. SPECIFIEKE LESSEN

09. KUNSTENAAR

07. COMMUNICEREN

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

02. TENTOONSTELLING
eXPOSITIE

08. SPECIFIEKE LESSEN

hOOFDDOEL

PRAKTISCHE
UITWERKING

Kerndoelen

01. PROJECT
03. METHODE



Leerlijn Beeldend

In opdracht van De Blauwe Schuit in het kader van Cultuureducatie 
met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn ontwikkeld in samenwerking met 
Bureau Artifact. Vormgeving door Sjors Ruijgrok.
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04. GROEPSLEERKRACHT

03. METHODE

02. TENTOONSTELLING
EXPOSITIE
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03. Tweedimensionaal werken

SUBDOELEN
01. Beleven

Leerlijn Beeldend
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in zijn creatieve rugzak heeft 
zitten?  

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan vaardigheden ontwikkeld, zoals diverse 
beeldende technieken, maar heeft ook geleerd om zelfstandig of in 
samenwerking beeldend te werken.

2. De leerling heeft naast vaardigheden, ook geleerd om creatieve oplossingen 
te zoeken en hieraan uitvoering te geven.

3. De leerling heeft door toepassing van vaardigheden een sociale en culturele 
ontwikkeling doorlopen.

4. De leerling heeft geleerd kritisch te kijken naar de betekenis van kunst en 
geleerd hoe de discipline kan worden ingezet als communicatiemiddel.

5. De leerling heeft geleerd multidisciplinair te werken.
6.  De leerling heeft geleerd zich op beeldende wijze te uiten en verschillende 

uitingsvormen ervaren. 
7.  De leerling heeft binnen het domein creatief vermogen ontwikkeld waarmee 

hij of zij nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor 
bestaande problemen kan vinden.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder cultuureducatie op school:

De leerling heeft geleerd door middel van beeldende kunst gevoelens en ervaringen 
uit te drukken en er mee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel zijn eigen 
werk als dat van anderen te reflecteren. 

01. beleven

sUBDOELEN Groep 1 t/m 8: Genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk. De 
leerling wordt gestimuleerd alle zintuigen in te schakelen om een onderwerp waar te 
nemen en te onderzoeken. De leerling wordt uitgedaagd om beeldend te werken door 
aanrijking van ‘rijke beelden’ en materialen. De leerling moet niet alleen zelf actief bezig 
zijn met cultuur maar ook in aanraking komen met presentaties van anderen. 
Ontmoetingen met kunstenaars of bezoeken aan voorstellingen, presentaties en 
tentoonstellingen dienen als voorbeeld en ter inspiratie. 
De inhoud van dit subdoel wordt aangepast naar het niveau van de groep waar de 
leerling in zit.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Kleurnamen, soorten kleuren en kleuren mengen. Vormsoorten: rond, 
vierkant, driehoek, bol, etc. Vormkenmerken: spits, hoekig, lang, dun, groot, 
klein, etc. Lijn als contour gebruiken. Groeperen op vorm, kleur, textuur.

Kleurnuances en kleurcontrasten. Gevoelswaarde van kleuren (vrolijk, 
somber, koel, warm). Lijnen als textuur, decoratie en arcering. Ritme in 
herhaling van vormen.

Relatie tussen kleur en licht. Signaal- en camouflagekleuren. 
Kleurenfamilies. Vormsoorten: open, gesloten, vorm, restvorm, etc. 
Lichaamsvormen van mensen en dieren in verhouding weergeven. Lijnen 
om iets uit te drukken: geluid, beweging, explosie. Motieven voor decoratie. 
Patronen (spiegelen, herhalen, roteren).

Vervagen van kleur, contour en textuur. Toepassen van lichtinval. Betekenis 
van kleuren (symboliek, signaal). Systematiek (kleurencirkel). Kleur en sfeer. 
Vormsoorten: (geometrisch en organisch). Karakteristieke houding van 
mensen en dieren. Lijnen om diepte mee aan te geven (perspectief). 
Opbouw, ordening, evenwicht en betekenis.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2: Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6: Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:
Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Tekenen met (kleur)potlood, viltstift, was- en bordkrijt. Tekenprogramma's op de 
computer gebruiken. Schilderen met vinger-, plakkaatverf en gekleurde inkt. 
Stempelen met aardappels, kurken en werken met sjablonen, knippen, scheuren en 
plakken met verschillende soorten papier, waaronder zijdevloei en sitspapier.

(Digitale) foto’s maken. Op de computer werken met 
eenvoudige tekenprogramma’s.

Gelijk aan groep 1/2.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar 
eenvoudige emoties duidelijk maken met beelden.

De leerling kan zowel zelfstandig werken als samenwerken.
De leerling kan over zijn eigen ideeën vertellen met gebruik 
van basale begrippen. De leerling kan met aandacht kijken en 
luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag en 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend. 

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend.

Kunst is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Beeldende kunst op school sluit daarbij aan en 
geeft een verdieping in de beleving. 

Nieuwe elementen waar beelden een specifieke rol hebben, zoals 
wereldoriëntatie, kunst, cultureel erfgoed, hedendaagse beeldcultuur, 
interieur en mode. Uitbreiding naar thema’s als vroeger, feesten en 
Mondriaan.

De leerling kan (in overleg) keuzes maken en daarover 
vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
werk(proces) van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn ideeën en 
alternatieven toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk(proces).

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. De 
leerling kijkt naar werk van andere leerling(en) en vult 
hem/haar aan.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft, onder leiding van de leerkracht, aan 
anderen presenteren. 

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) een eigen 
idee of bestaand werk aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

De leerling kan overleggen met en luisteren naar andere 
leerling(en).

Verschillende texturen (ruw, glad, zacht). Repen knippen van 
textiel. Rijgen met naald en draad (rietjes en kralen).

Materialen als afdruk. Vormen knippen van textiel. Weven, 
vlechten, omwikkelen en knopen met draden en stroken van 
textiel.

In plastisch materiaal textuur aanbrengen. Lapjes vastrijgen 
op een ondergrond.

Met textuur diepte aangeven op het platte vlak (perspectief). 
(Toneel)kleding maken en andere toegepaste vormgeving. 
Appliqueren, borduren en haken.

Een gebeurtenis vastleggen met foto of video. Foto's 
gebruiken in bewerkingsprogramma's (Photoshop, 
PowerPoint, Word).

Een multimediapresentatie maken.

Werken met kosteloos materiaal. Werken met 
constructiemateriaal, zoals hout en blokken (Kapla, Duplo, etc.).

Constructie- en verbindingstechnieken met papier en 
kosteloos materiaal (lijmen met gebruik van plakranden, 
inknippen en -schuiven, splitpennen en tape gebruiken). 
Bewegende objecten van constructiemateriaal.

Snijden en ritsen van papier en karton. Houtbewerking 
(spijkeren, zagen en schuren). Bouwen van maquettes.

Verbinden van hout, metaal en kunststof (lijmen, schroeven, 
solderen). Constructies als scharnieren, schuiven en draaien.

Tekenen met pen en Oost-Indische inkt. Beschilderen en versieren van 
werkstukken. Eenvoudige druktechnieken, textiel- en kartondrukcollages van 
verschillende soorten (bedrukt) papier.

Tekenen met conté en houtskool. Gebruik maken van het effect van verdunde en 
onverdunde verf. Monoprint en sjabloondrukcollages van verschillende soorten 
papier. 

Tekenen met potlood en grafietstift van verschillende hardheden, gebruik maken 
van het effect van kwast en penseelstreek. Lino- en zeefdruk van meerdere kleuren 
op papier en stof. In collages gebruik maken van verschillende materialen.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Project
 2. Tentoonstelling/expositie
 3. Methode 
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent
 8. Lessen 
 9. Kunstenaar
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar gebruikt 
worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, met daarin 
de globale doelen die je behaalt, de uitwerking en de rol van de 
groepsleerkracht en mogelijke aanbieders. Hierbij moet worden 
aangegeven dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een (multidisciplinair) project, bijvoorbeeld rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge methode die voldoet aan de SLO-leerlijnen.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden de lessen vormgegeven in een samenwerkingsverband tussen 
de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van cultuuronderwijs. 

Beschrijving: 
In deze vorm wordt beeldende vorming ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas. 

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de lessen.

Beschrijving: 
Een tentoonstelling of expositie. Deze vindt plaats op een externe locatie, zoals 
een museum.

Beschrijving: 
Hiermee worden kunstenaars bedoeld die in de regio West-Friesland actief 
zijn. Let op, niet elke vakdocent is zelfstandig kunstenaar en lang niet elke 
zelfstandig kunstenaar is een vakdocent (en bevoegd om les te geven).

Beschrijving: 
Hierbij worden de lessen gegeven door een gespecialiseerd docent. Dit kan 
iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent. 

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven vanuit verschillende technieken, zoals beeldhouwen, 
animatie en graffiti. Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe 
vakdocent.

Doelen: 
Alle omschreven (sub)doelen kunnen aan bod komen. Zorg ervoor dat je 
hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor iedereen 
duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt.

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van een methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
(sub)doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal te 
gebruiken om zo meer aan te sluiten bij het curriculum. Dan is het belangrijk dat 
de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod zijn 
geweest. 

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aan bod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke doelen niet ondergesneeuwd raken door de doelen van een 
ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende doelen worden 
gevonden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
beeldende vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen 
uit te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het 
reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
Kunstenaars kunnen op school langskomen of kinderen kunnen een kijkje 
nemen in het atelier of de werkplaats van de kunstenaar. Kinderen maken 
kennis met het werk van de kunstenaar. Er wordt gewerkt aan doelen als 
beleven en reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aan bod te laten 
komen. 

Doelen: 
Het is aan de vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
(sub)doelen het best bij elke techniek passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn, zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en het project 
zoveel mogelijk van betekenis is. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de lessen en zorgt ervoor 
dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/zij toekijkt 
wanneer de vakdocent lesgeeft. Hiermee leert de leerkracht optimaal en kan hij/zij 
zijn/haar eigen handelingsbekwaamheid vergroten. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking. De 
groepsleerkracht is bekend met meerdere vakgebieden en kan ook samenwerken 
met een vakdocent. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de lessen. Het gekozen hoofddoel van 
de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de lessen. Het 
geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met collega’s en 
daar waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om het bezoek betekenisvol 
te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de doelen 
die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereidt de komst of het bezoek van de kunstenaar 
voor met de leerlingen, is zelf aanwezig en bespreekt na met de 
leerlingen. 

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde streef-
doelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen geven 
richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en 
het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee om de leerlingen te ondersteunen en te motiveren. 

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Moet je doen, Uit de kunst, Tijdsbeeld, Laat maar zien.
Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe 
Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Laat maar zien, Tijdsbeeld, Moet je doen. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit 
Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT. Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Westfries Museum, Zuiderzeemuseum, Museum van 
de Twintigste Eeuw, De Boterhal, Oorlogsmuseum 
Medemblik. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan 
de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst 
in Onderwijs of scan de QR code.

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen gewerkt 
worden:

 1. Beleven (genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk)
 2. Creërend vermogen
 3. Tweedimensionaal werken
 4. Ruimtelijk werken
 5. Werken met digitale media
 6. Werken met materialen
 7. Communiceren met beelden
 8. Presenteren
 9. Reflecteren op eigen en werk van anderen
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig uitgewerkt, 
om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van de doelen per groep, 
wordt steeds voortgeborduurd op de vaardigheden die de leerling heeft verwor-
ven in eerdere groepen. Het is een optelsom waardoor de leerling aan het eind 
van groep 8 aan alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

02. creerend vermogen

03. Tweedimensionaal werken

04. Ruimtelijk werken

05. werken met digitale media

06. werken met materialen

MET BEELDEN

08. PRESENTEREN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

04. GROEPSLEERKRACHT

05. CO TEACHING

06. VAKOVERSTIJGend

07. VAKDOCENT

08. SPECIFIEKE LESSEN

09. KUNSTENAAR

07. COMMUNICEREN

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

02. TENTOONSTELLING
eXPOSITIE

08. SPECIFIEKE LESSEN

hOOFDDOEL

PRAKTISCHE
UITWERKING

Kerndoelen

01. PROJECT
03. METHODE

www.blauweschuitonderwijs.nl/leerlijn-beeldend-project/
www.blauweschuitonderwijs.nl/leerlijn-beeldend-tentoonstelling/


Leerlijn Beeldend

In opdracht van De Blauwe Schuit in het kader van Cultuureducatie 
met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn ontwikkeld in samenwerking met 
Bureau Artifact. Vormgeving door Sjors Ruijgrok.
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03. Tweedimensionaal werken

SUBDOELEN
01. Beleven

Leerlijn Beeldend
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in zijn creatieve rugzak heeft 
zitten?  

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan vaardigheden ontwikkeld, zoals diverse 
beeldende technieken, maar heeft ook geleerd om zelfstandig of in 
samenwerking beeldend te werken.

2. De leerling heeft naast vaardigheden, ook geleerd om creatieve oplossingen 
te zoeken en hieraan uitvoering te geven.

3. De leerling heeft door toepassing van vaardigheden een sociale en culturele 
ontwikkeling doorlopen.

4. De leerling heeft geleerd kritisch te kijken naar de betekenis van kunst en 
geleerd hoe de discipline kan worden ingezet als communicatiemiddel.

5. De leerling heeft geleerd multidisciplinair te werken.
6.  De leerling heeft geleerd zich op beeldende wijze te uiten en verschillende 

uitingsvormen ervaren. 
7.  De leerling heeft binnen het domein creatief vermogen ontwikkeld waarmee 

hij of zij nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor 
bestaande problemen kan vinden.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder cultuureducatie op school:

De leerling heeft geleerd door middel van beeldende kunst gevoelens en ervaringen 
uit te drukken en er mee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel zijn eigen 
werk als dat van anderen te reflecteren. 

01. beleven

sUBDOELEN Groep 1 t/m 8: Genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk. De 
leerling wordt gestimuleerd alle zintuigen in te schakelen om een onderwerp waar te 
nemen en te onderzoeken. De leerling wordt uitgedaagd om beeldend te werken door 
aanrijking van ‘rijke beelden’ en materialen. De leerling moet niet alleen zelf actief bezig 
zijn met cultuur maar ook in aanraking komen met presentaties van anderen. 
Ontmoetingen met kunstenaars of bezoeken aan voorstellingen, presentaties en 
tentoonstellingen dienen als voorbeeld en ter inspiratie. 
De inhoud van dit subdoel wordt aangepast naar het niveau van de groep waar de 
leerling in zit.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Kleurnamen, soorten kleuren en kleuren mengen. Vormsoorten: rond, 
vierkant, driehoek, bol, etc. Vormkenmerken: spits, hoekig, lang, dun, groot, 
klein, etc. Lijn als contour gebruiken. Groeperen op vorm, kleur, textuur.

Kleurnuances en kleurcontrasten. Gevoelswaarde van kleuren (vrolijk, 
somber, koel, warm). Lijnen als textuur, decoratie en arcering. Ritme in 
herhaling van vormen.

Relatie tussen kleur en licht. Signaal- en camouflagekleuren. 
Kleurenfamilies. Vormsoorten: open, gesloten, vorm, restvorm, etc. 
Lichaamsvormen van mensen en dieren in verhouding weergeven. Lijnen 
om iets uit te drukken: geluid, beweging, explosie. Motieven voor decoratie. 
Patronen (spiegelen, herhalen, roteren).

Vervagen van kleur, contour en textuur. Toepassen van lichtinval. Betekenis 
van kleuren (symboliek, signaal). Systematiek (kleurencirkel). Kleur en sfeer. 
Vormsoorten: (geometrisch en organisch). Karakteristieke houding van 
mensen en dieren. Lijnen om diepte mee aan te geven (perspectief). 
Opbouw, ordening, evenwicht en betekenis.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2: Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6: Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:
Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Tekenen met (kleur)potlood, viltstift, was- en bordkrijt. Tekenprogramma's op de 
computer gebruiken. Schilderen met vinger-, plakkaatverf en gekleurde inkt. 
Stempelen met aardappels, kurken en werken met sjablonen, knippen, scheuren en 
plakken met verschillende soorten papier, waaronder zijdevloei en sitspapier.

(Digitale) foto’s maken. Op de computer werken met 
eenvoudige tekenprogramma’s.

Gelijk aan groep 1/2.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar 
eenvoudige emoties duidelijk maken met beelden.

De leerling kan zowel zelfstandig werken als samenwerken.
De leerling kan over zijn eigen ideeën vertellen met gebruik 
van basale begrippen. De leerling kan met aandacht kijken en 
luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag en 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend. 

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend.

Kunst is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Beeldende kunst op school sluit daarbij aan en 
geeft een verdieping in de beleving. 

Nieuwe elementen waar beelden een specifieke rol hebben, zoals 
wereldoriëntatie, kunst, cultureel erfgoed, hedendaagse beeldcultuur, 
interieur en mode. Uitbreiding naar thema’s als vroeger, feesten en 
Mondriaan.

De leerling kan (in overleg) keuzes maken en daarover 
vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
werk(proces) van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn ideeën en 
alternatieven toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk(proces).

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. De 
leerling kijkt naar werk van andere leerling(en) en vult 
hem/haar aan.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft, onder leiding van de leerkracht, aan 
anderen presenteren. 

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) een eigen 
idee of bestaand werk aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

De leerling kan overleggen met en luisteren naar andere 
leerling(en).

Verschillende texturen (ruw, glad, zacht). Repen knippen van 
textiel. Rijgen met naald en draad (rietjes en kralen).

Materialen als afdruk. Vormen knippen van textiel. Weven, 
vlechten, omwikkelen en knopen met draden en stroken van 
textiel.

In plastisch materiaal textuur aanbrengen. Lapjes vastrijgen 
op een ondergrond.

Met textuur diepte aangeven op het platte vlak (perspectief). 
(Toneel)kleding maken en andere toegepaste vormgeving. 
Appliqueren, borduren en haken.

Een gebeurtenis vastleggen met foto of video. Foto's 
gebruiken in bewerkingsprogramma's (Photoshop, 
PowerPoint, Word).

Een multimediapresentatie maken.

Werken met kosteloos materiaal. Werken met 
constructiemateriaal, zoals hout en blokken (Kapla, Duplo, etc.).

Constructie- en verbindingstechnieken met papier en 
kosteloos materiaal (lijmen met gebruik van plakranden, 
inknippen en -schuiven, splitpennen en tape gebruiken). 
Bewegende objecten van constructiemateriaal.

Snijden en ritsen van papier en karton. Houtbewerking 
(spijkeren, zagen en schuren). Bouwen van maquettes.

Verbinden van hout, metaal en kunststof (lijmen, schroeven, 
solderen). Constructies als scharnieren, schuiven en draaien.

Tekenen met pen en Oost-Indische inkt. Beschilderen en versieren van 
werkstukken. Eenvoudige druktechnieken, textiel- en kartondrukcollages van 
verschillende soorten (bedrukt) papier.

Tekenen met conté en houtskool. Gebruik maken van het effect van verdunde en 
onverdunde verf. Monoprint en sjabloondrukcollages van verschillende soorten 
papier. 

Tekenen met potlood en grafietstift van verschillende hardheden, gebruik maken 
van het effect van kwast en penseelstreek. Lino- en zeefdruk van meerdere kleuren 
op papier en stof. In collages gebruik maken van verschillende materialen.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Project
 2. Tentoonstelling/expositie
 3. Methode 
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent
 8. Lessen 
 9. Kunstenaar
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar gebruikt 
worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, met daarin 
de globale doelen die je behaalt, de uitwerking en de rol van de 
groepsleerkracht en mogelijke aanbieders. Hierbij moet worden 
aangegeven dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een (multidisciplinair) project, bijvoorbeeld rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge methode die voldoet aan de SLO-leerlijnen.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden de lessen vormgegeven in een samenwerkingsverband tussen 
de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van cultuuronderwijs. 

Beschrijving: 
In deze vorm wordt beeldende vorming ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas. 

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de lessen.

Beschrijving: 
Een tentoonstelling of expositie. Deze vindt plaats op een externe locatie, zoals 
een museum.

Beschrijving: 
Hiermee worden kunstenaars bedoeld die in de regio West-Friesland actief 
zijn. Let op, niet elke vakdocent is zelfstandig kunstenaar en lang niet elke 
zelfstandig kunstenaar is een vakdocent (en bevoegd om les te geven).

Beschrijving: 
Hierbij worden de lessen gegeven door een gespecialiseerd docent. Dit kan 
iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent. 

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven vanuit verschillende technieken, zoals beeldhouwen, 
animatie en graffiti. Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe 
vakdocent.

Doelen: 
Alle omschreven (sub)doelen kunnen aan bod komen. Zorg ervoor dat je 
hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor iedereen 
duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt.

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van een methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
(sub)doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal te 
gebruiken om zo meer aan te sluiten bij het curriculum. Dan is het belangrijk dat 
de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod zijn 
geweest. 

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aan bod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke doelen niet ondergesneeuwd raken door de doelen van een 
ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende doelen worden 
gevonden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
beeldende vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen 
uit te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het 
reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
Kunstenaars kunnen op school langskomen of kinderen kunnen een kijkje 
nemen in het atelier of de werkplaats van de kunstenaar. Kinderen maken 
kennis met het werk van de kunstenaar. Er wordt gewerkt aan doelen als 
beleven en reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aan bod te laten 
komen. 

Doelen: 
Het is aan de vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
(sub)doelen het best bij elke techniek passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn, zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en het project 
zoveel mogelijk van betekenis is. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de lessen en zorgt ervoor 
dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/zij toekijkt 
wanneer de vakdocent lesgeeft. Hiermee leert de leerkracht optimaal en kan hij/zij 
zijn/haar eigen handelingsbekwaamheid vergroten. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking. De 
groepsleerkracht is bekend met meerdere vakgebieden en kan ook samenwerken 
met een vakdocent. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de lessen. Het gekozen hoofddoel van 
de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de lessen. Het 
geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met collega’s en 
daar waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om het bezoek betekenisvol 
te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de doelen 
die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereidt de komst of het bezoek van de kunstenaar 
voor met de leerlingen, is zelf aanwezig en bespreekt na met de 
leerlingen. 

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde streef-
doelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen geven 
richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en 
het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee om de leerlingen te ondersteunen en te motiveren. 

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Moet je doen, Uit de kunst, Tijdsbeeld, Laat maar zien.
Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe 
Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Laat maar zien, Tijdsbeeld, Moet je doen. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit 
Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT. Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Westfries Museum, Zuiderzeemuseum, Museum van 
de Twintigste Eeuw, De Boterhal, Oorlogsmuseum 
Medemblik. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan 
de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst 
in Onderwijs of scan de QR code.

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen gewerkt 
worden:

 1. Beleven (genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk)
 2. Creërend vermogen
 3. Tweedimensionaal werken
 4. Ruimtelijk werken
 5. Werken met digitale media
 6. Werken met materialen
 7. Communiceren met beelden
 8. Presenteren
 9. Reflecteren op eigen en werk van anderen
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig uitgewerkt, 
om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van de doelen per groep, 
wordt steeds voortgeborduurd op de vaardigheden die de leerling heeft verwor-
ven in eerdere groepen. Het is een optelsom waardoor de leerling aan het eind 
van groep 8 aan alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

02. creerend vermogen

03. Tweedimensionaal werken

04. Ruimtelijk werken

05. werken met digitale media

06. werken met materialen

MET BEELDEN

08. PRESENTEREN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

04. GROEPSLEERKRACHT

05. CO TEACHING

06. VAKOVERSTIJGend

07. VAKDOCENT

08. SPECIFIEKE LESSEN

09. KUNSTENAAR

07. COMMUNICEREN

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

02. TENTOONSTELLING
eXPOSITIE

08. SPECIFIEKE LESSEN

hOOFDDOEL

PRAKTISCHE
UITWERKING

Kerndoelen

01. PROJECT
03. METHODE

www.blauweschuitonderwijs.nl/leerlijn-beeldend-groepsleerkracht/
www.blauweschuitonderwijs.nl/leerlijn-beeldend-methode/


Leerlijn Beeldend

In opdracht van De Blauwe Schuit in het kader van Cultuureducatie 
met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn ontwikkeld in samenwerking met 
Bureau Artifact. Vormgeving door Sjors Ruijgrok.
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05. werken met digitale media
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03. Tweedimensionaal werken

SUBDOELEN
01. Beleven

Leerlijn Beeldend
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in zijn creatieve rugzak heeft 
zitten?  

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan vaardigheden ontwikkeld, zoals diverse 
beeldende technieken, maar heeft ook geleerd om zelfstandig of in 
samenwerking beeldend te werken.

2. De leerling heeft naast vaardigheden, ook geleerd om creatieve oplossingen 
te zoeken en hieraan uitvoering te geven.

3. De leerling heeft door toepassing van vaardigheden een sociale en culturele 
ontwikkeling doorlopen.

4. De leerling heeft geleerd kritisch te kijken naar de betekenis van kunst en 
geleerd hoe de discipline kan worden ingezet als communicatiemiddel.

5. De leerling heeft geleerd multidisciplinair te werken.
6.  De leerling heeft geleerd zich op beeldende wijze te uiten en verschillende 

uitingsvormen ervaren. 
7.  De leerling heeft binnen het domein creatief vermogen ontwikkeld waarmee 

hij of zij nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor 
bestaande problemen kan vinden.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder cultuureducatie op school:

De leerling heeft geleerd door middel van beeldende kunst gevoelens en ervaringen 
uit te drukken en er mee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel zijn eigen 
werk als dat van anderen te reflecteren. 

01. beleven

sUBDOELEN Groep 1 t/m 8: Genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk. De 
leerling wordt gestimuleerd alle zintuigen in te schakelen om een onderwerp waar te 
nemen en te onderzoeken. De leerling wordt uitgedaagd om beeldend te werken door 
aanrijking van ‘rijke beelden’ en materialen. De leerling moet niet alleen zelf actief bezig 
zijn met cultuur maar ook in aanraking komen met presentaties van anderen. 
Ontmoetingen met kunstenaars of bezoeken aan voorstellingen, presentaties en 
tentoonstellingen dienen als voorbeeld en ter inspiratie. 
De inhoud van dit subdoel wordt aangepast naar het niveau van de groep waar de 
leerling in zit.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Kleurnamen, soorten kleuren en kleuren mengen. Vormsoorten: rond, 
vierkant, driehoek, bol, etc. Vormkenmerken: spits, hoekig, lang, dun, groot, 
klein, etc. Lijn als contour gebruiken. Groeperen op vorm, kleur, textuur.

Kleurnuances en kleurcontrasten. Gevoelswaarde van kleuren (vrolijk, 
somber, koel, warm). Lijnen als textuur, decoratie en arcering. Ritme in 
herhaling van vormen.

Relatie tussen kleur en licht. Signaal- en camouflagekleuren. 
Kleurenfamilies. Vormsoorten: open, gesloten, vorm, restvorm, etc. 
Lichaamsvormen van mensen en dieren in verhouding weergeven. Lijnen 
om iets uit te drukken: geluid, beweging, explosie. Motieven voor decoratie. 
Patronen (spiegelen, herhalen, roteren).

Vervagen van kleur, contour en textuur. Toepassen van lichtinval. Betekenis 
van kleuren (symboliek, signaal). Systematiek (kleurencirkel). Kleur en sfeer. 
Vormsoorten: (geometrisch en organisch). Karakteristieke houding van 
mensen en dieren. Lijnen om diepte mee aan te geven (perspectief). 
Opbouw, ordening, evenwicht en betekenis.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2: Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6: Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:
Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Tekenen met (kleur)potlood, viltstift, was- en bordkrijt. Tekenprogramma's op de 
computer gebruiken. Schilderen met vinger-, plakkaatverf en gekleurde inkt. 
Stempelen met aardappels, kurken en werken met sjablonen, knippen, scheuren en 
plakken met verschillende soorten papier, waaronder zijdevloei en sitspapier.

(Digitale) foto’s maken. Op de computer werken met 
eenvoudige tekenprogramma’s.

Gelijk aan groep 1/2.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar 
eenvoudige emoties duidelijk maken met beelden.

De leerling kan zowel zelfstandig werken als samenwerken.
De leerling kan over zijn eigen ideeën vertellen met gebruik 
van basale begrippen. De leerling kan met aandacht kijken en 
luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag en 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend. 

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend.

Kunst is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Beeldende kunst op school sluit daarbij aan en 
geeft een verdieping in de beleving. 

Nieuwe elementen waar beelden een specifieke rol hebben, zoals 
wereldoriëntatie, kunst, cultureel erfgoed, hedendaagse beeldcultuur, 
interieur en mode. Uitbreiding naar thema’s als vroeger, feesten en 
Mondriaan.

De leerling kan (in overleg) keuzes maken en daarover 
vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
werk(proces) van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn ideeën en 
alternatieven toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk(proces).

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. De 
leerling kijkt naar werk van andere leerling(en) en vult 
hem/haar aan.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft, onder leiding van de leerkracht, aan 
anderen presenteren. 

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) een eigen 
idee of bestaand werk aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

De leerling kan overleggen met en luisteren naar andere 
leerling(en).

Verschillende texturen (ruw, glad, zacht). Repen knippen van 
textiel. Rijgen met naald en draad (rietjes en kralen).

Materialen als afdruk. Vormen knippen van textiel. Weven, 
vlechten, omwikkelen en knopen met draden en stroken van 
textiel.

In plastisch materiaal textuur aanbrengen. Lapjes vastrijgen 
op een ondergrond.

Met textuur diepte aangeven op het platte vlak (perspectief). 
(Toneel)kleding maken en andere toegepaste vormgeving. 
Appliqueren, borduren en haken.

Een gebeurtenis vastleggen met foto of video. Foto's 
gebruiken in bewerkingsprogramma's (Photoshop, 
PowerPoint, Word).

Een multimediapresentatie maken.

Werken met kosteloos materiaal. Werken met 
constructiemateriaal, zoals hout en blokken (Kapla, Duplo, etc.).

Constructie- en verbindingstechnieken met papier en 
kosteloos materiaal (lijmen met gebruik van plakranden, 
inknippen en -schuiven, splitpennen en tape gebruiken). 
Bewegende objecten van constructiemateriaal.

Snijden en ritsen van papier en karton. Houtbewerking 
(spijkeren, zagen en schuren). Bouwen van maquettes.

Verbinden van hout, metaal en kunststof (lijmen, schroeven, 
solderen). Constructies als scharnieren, schuiven en draaien.

Tekenen met pen en Oost-Indische inkt. Beschilderen en versieren van 
werkstukken. Eenvoudige druktechnieken, textiel- en kartondrukcollages van 
verschillende soorten (bedrukt) papier.

Tekenen met conté en houtskool. Gebruik maken van het effect van verdunde en 
onverdunde verf. Monoprint en sjabloondrukcollages van verschillende soorten 
papier. 

Tekenen met potlood en grafietstift van verschillende hardheden, gebruik maken 
van het effect van kwast en penseelstreek. Lino- en zeefdruk van meerdere kleuren 
op papier en stof. In collages gebruik maken van verschillende materialen.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Project
 2. Tentoonstelling/expositie
 3. Methode 
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent
 8. Lessen 
 9. Kunstenaar
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar gebruikt 
worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, met daarin 
de globale doelen die je behaalt, de uitwerking en de rol van de 
groepsleerkracht en mogelijke aanbieders. Hierbij moet worden 
aangegeven dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een (multidisciplinair) project, bijvoorbeeld rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge methode die voldoet aan de SLO-leerlijnen.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden de lessen vormgegeven in een samenwerkingsverband tussen 
de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van cultuuronderwijs. 

Beschrijving: 
In deze vorm wordt beeldende vorming ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas. 

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de lessen.

Beschrijving: 
Een tentoonstelling of expositie. Deze vindt plaats op een externe locatie, zoals 
een museum.

Beschrijving: 
Hiermee worden kunstenaars bedoeld die in de regio West-Friesland actief 
zijn. Let op, niet elke vakdocent is zelfstandig kunstenaar en lang niet elke 
zelfstandig kunstenaar is een vakdocent (en bevoegd om les te geven).

Beschrijving: 
Hierbij worden de lessen gegeven door een gespecialiseerd docent. Dit kan 
iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent. 

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven vanuit verschillende technieken, zoals beeldhouwen, 
animatie en graffiti. Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe 
vakdocent.

Doelen: 
Alle omschreven (sub)doelen kunnen aan bod komen. Zorg ervoor dat je 
hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor iedereen 
duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt.

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van een methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
(sub)doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal te 
gebruiken om zo meer aan te sluiten bij het curriculum. Dan is het belangrijk dat 
de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod zijn 
geweest. 

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aan bod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke doelen niet ondergesneeuwd raken door de doelen van een 
ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende doelen worden 
gevonden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
beeldende vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen 
uit te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het 
reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
Kunstenaars kunnen op school langskomen of kinderen kunnen een kijkje 
nemen in het atelier of de werkplaats van de kunstenaar. Kinderen maken 
kennis met het werk van de kunstenaar. Er wordt gewerkt aan doelen als 
beleven en reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aan bod te laten 
komen. 

Doelen: 
Het is aan de vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
(sub)doelen het best bij elke techniek passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn, zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en het project 
zoveel mogelijk van betekenis is. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de lessen en zorgt ervoor 
dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/zij toekijkt 
wanneer de vakdocent lesgeeft. Hiermee leert de leerkracht optimaal en kan hij/zij 
zijn/haar eigen handelingsbekwaamheid vergroten. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking. De 
groepsleerkracht is bekend met meerdere vakgebieden en kan ook samenwerken 
met een vakdocent. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de lessen. Het gekozen hoofddoel van 
de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de lessen. Het 
geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met collega’s en 
daar waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om het bezoek betekenisvol 
te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de doelen 
die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereidt de komst of het bezoek van de kunstenaar 
voor met de leerlingen, is zelf aanwezig en bespreekt na met de 
leerlingen. 

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde streef-
doelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen geven 
richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en 
het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee om de leerlingen te ondersteunen en te motiveren. 

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Moet je doen, Uit de kunst, Tijdsbeeld, Laat maar zien.
Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe 
Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Laat maar zien, Tijdsbeeld, Moet je doen. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit 
Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT. Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Westfries Museum, Zuiderzeemuseum, Museum van 
de Twintigste Eeuw, De Boterhal, Oorlogsmuseum 
Medemblik. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan 
de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst 
in Onderwijs of scan de QR code.

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen gewerkt 
worden:

 1. Beleven (genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk)
 2. Creërend vermogen
 3. Tweedimensionaal werken
 4. Ruimtelijk werken
 5. Werken met digitale media
 6. Werken met materialen
 7. Communiceren met beelden
 8. Presenteren
 9. Reflecteren op eigen en werk van anderen
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig uitgewerkt, 
om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van de doelen per groep, 
wordt steeds voortgeborduurd op de vaardigheden die de leerling heeft verwor-
ven in eerdere groepen. Het is een optelsom waardoor de leerling aan het eind 
van groep 8 aan alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

02. creerend vermogen

03. Tweedimensionaal werken

04. Ruimtelijk werken

05. werken met digitale media

06. werken met materialen
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www.blauweschuitonderwijs.nl/leerlijn-beeldend-co-teaching/
www.blauweschuitonderwijs.nl/leerlijn-beeldend-vakoverstijgend/


Leerlijn Beeldend

In opdracht van De Blauwe Schuit in het kader van Cultuureducatie 
met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn ontwikkeld in samenwerking met 
Bureau Artifact. Vormgeving door Sjors Ruijgrok.
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03. Tweedimensionaal werken

SUBDOELEN
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Leerlijn Beeldend
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in zijn creatieve rugzak heeft 
zitten?  

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan vaardigheden ontwikkeld, zoals diverse 
beeldende technieken, maar heeft ook geleerd om zelfstandig of in 
samenwerking beeldend te werken.

2. De leerling heeft naast vaardigheden, ook geleerd om creatieve oplossingen 
te zoeken en hieraan uitvoering te geven.

3. De leerling heeft door toepassing van vaardigheden een sociale en culturele 
ontwikkeling doorlopen.

4. De leerling heeft geleerd kritisch te kijken naar de betekenis van kunst en 
geleerd hoe de discipline kan worden ingezet als communicatiemiddel.

5. De leerling heeft geleerd multidisciplinair te werken.
6.  De leerling heeft geleerd zich op beeldende wijze te uiten en verschillende 

uitingsvormen ervaren. 
7.  De leerling heeft binnen het domein creatief vermogen ontwikkeld waarmee 

hij of zij nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor 
bestaande problemen kan vinden.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder cultuureducatie op school:

De leerling heeft geleerd door middel van beeldende kunst gevoelens en ervaringen 
uit te drukken en er mee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel zijn eigen 
werk als dat van anderen te reflecteren. 

01. beleven

sUBDOELEN Groep 1 t/m 8: Genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk. De 
leerling wordt gestimuleerd alle zintuigen in te schakelen om een onderwerp waar te 
nemen en te onderzoeken. De leerling wordt uitgedaagd om beeldend te werken door 
aanrijking van ‘rijke beelden’ en materialen. De leerling moet niet alleen zelf actief bezig 
zijn met cultuur maar ook in aanraking komen met presentaties van anderen. 
Ontmoetingen met kunstenaars of bezoeken aan voorstellingen, presentaties en 
tentoonstellingen dienen als voorbeeld en ter inspiratie. 
De inhoud van dit subdoel wordt aangepast naar het niveau van de groep waar de 
leerling in zit.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Kleurnamen, soorten kleuren en kleuren mengen. Vormsoorten: rond, 
vierkant, driehoek, bol, etc. Vormkenmerken: spits, hoekig, lang, dun, groot, 
klein, etc. Lijn als contour gebruiken. Groeperen op vorm, kleur, textuur.

Kleurnuances en kleurcontrasten. Gevoelswaarde van kleuren (vrolijk, 
somber, koel, warm). Lijnen als textuur, decoratie en arcering. Ritme in 
herhaling van vormen.

Relatie tussen kleur en licht. Signaal- en camouflagekleuren. 
Kleurenfamilies. Vormsoorten: open, gesloten, vorm, restvorm, etc. 
Lichaamsvormen van mensen en dieren in verhouding weergeven. Lijnen 
om iets uit te drukken: geluid, beweging, explosie. Motieven voor decoratie. 
Patronen (spiegelen, herhalen, roteren).

Vervagen van kleur, contour en textuur. Toepassen van lichtinval. Betekenis 
van kleuren (symboliek, signaal). Systematiek (kleurencirkel). Kleur en sfeer. 
Vormsoorten: (geometrisch en organisch). Karakteristieke houding van 
mensen en dieren. Lijnen om diepte mee aan te geven (perspectief). 
Opbouw, ordening, evenwicht en betekenis.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2: Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6: Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:
Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Tekenen met (kleur)potlood, viltstift, was- en bordkrijt. Tekenprogramma's op de 
computer gebruiken. Schilderen met vinger-, plakkaatverf en gekleurde inkt. 
Stempelen met aardappels, kurken en werken met sjablonen, knippen, scheuren en 
plakken met verschillende soorten papier, waaronder zijdevloei en sitspapier.

(Digitale) foto’s maken. Op de computer werken met 
eenvoudige tekenprogramma’s.

Gelijk aan groep 1/2.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar 
eenvoudige emoties duidelijk maken met beelden.

De leerling kan zowel zelfstandig werken als samenwerken.
De leerling kan over zijn eigen ideeën vertellen met gebruik 
van basale begrippen. De leerling kan met aandacht kijken en 
luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag en 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend. 

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend.

Kunst is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Beeldende kunst op school sluit daarbij aan en 
geeft een verdieping in de beleving. 

Nieuwe elementen waar beelden een specifieke rol hebben, zoals 
wereldoriëntatie, kunst, cultureel erfgoed, hedendaagse beeldcultuur, 
interieur en mode. Uitbreiding naar thema’s als vroeger, feesten en 
Mondriaan.

De leerling kan (in overleg) keuzes maken en daarover 
vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
werk(proces) van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn ideeën en 
alternatieven toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk(proces).

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. De 
leerling kijkt naar werk van andere leerling(en) en vult 
hem/haar aan.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft, onder leiding van de leerkracht, aan 
anderen presenteren. 

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) een eigen 
idee of bestaand werk aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

De leerling kan overleggen met en luisteren naar andere 
leerling(en).

Verschillende texturen (ruw, glad, zacht). Repen knippen van 
textiel. Rijgen met naald en draad (rietjes en kralen).

Materialen als afdruk. Vormen knippen van textiel. Weven, 
vlechten, omwikkelen en knopen met draden en stroken van 
textiel.

In plastisch materiaal textuur aanbrengen. Lapjes vastrijgen 
op een ondergrond.

Met textuur diepte aangeven op het platte vlak (perspectief). 
(Toneel)kleding maken en andere toegepaste vormgeving. 
Appliqueren, borduren en haken.

Een gebeurtenis vastleggen met foto of video. Foto's 
gebruiken in bewerkingsprogramma's (Photoshop, 
PowerPoint, Word).

Een multimediapresentatie maken.

Werken met kosteloos materiaal. Werken met 
constructiemateriaal, zoals hout en blokken (Kapla, Duplo, etc.).

Constructie- en verbindingstechnieken met papier en 
kosteloos materiaal (lijmen met gebruik van plakranden, 
inknippen en -schuiven, splitpennen en tape gebruiken). 
Bewegende objecten van constructiemateriaal.

Snijden en ritsen van papier en karton. Houtbewerking 
(spijkeren, zagen en schuren). Bouwen van maquettes.

Verbinden van hout, metaal en kunststof (lijmen, schroeven, 
solderen). Constructies als scharnieren, schuiven en draaien.

Tekenen met pen en Oost-Indische inkt. Beschilderen en versieren van 
werkstukken. Eenvoudige druktechnieken, textiel- en kartondrukcollages van 
verschillende soorten (bedrukt) papier.

Tekenen met conté en houtskool. Gebruik maken van het effect van verdunde en 
onverdunde verf. Monoprint en sjabloondrukcollages van verschillende soorten 
papier. 

Tekenen met potlood en grafietstift van verschillende hardheden, gebruik maken 
van het effect van kwast en penseelstreek. Lino- en zeefdruk van meerdere kleuren 
op papier en stof. In collages gebruik maken van verschillende materialen.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Project
 2. Tentoonstelling/expositie
 3. Methode 
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent
 8. Lessen 
 9. Kunstenaar
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar gebruikt 
worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, met daarin 
de globale doelen die je behaalt, de uitwerking en de rol van de 
groepsleerkracht en mogelijke aanbieders. Hierbij moet worden 
aangegeven dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een (multidisciplinair) project, bijvoorbeeld rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge methode die voldoet aan de SLO-leerlijnen.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden de lessen vormgegeven in een samenwerkingsverband tussen 
de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van cultuuronderwijs. 

Beschrijving: 
In deze vorm wordt beeldende vorming ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas. 

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de lessen.

Beschrijving: 
Een tentoonstelling of expositie. Deze vindt plaats op een externe locatie, zoals 
een museum.

Beschrijving: 
Hiermee worden kunstenaars bedoeld die in de regio West-Friesland actief 
zijn. Let op, niet elke vakdocent is zelfstandig kunstenaar en lang niet elke 
zelfstandig kunstenaar is een vakdocent (en bevoegd om les te geven).

Beschrijving: 
Hierbij worden de lessen gegeven door een gespecialiseerd docent. Dit kan 
iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent. 

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven vanuit verschillende technieken, zoals beeldhouwen, 
animatie en graffiti. Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe 
vakdocent.

Doelen: 
Alle omschreven (sub)doelen kunnen aan bod komen. Zorg ervoor dat je 
hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor iedereen 
duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt.

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van een methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
(sub)doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal te 
gebruiken om zo meer aan te sluiten bij het curriculum. Dan is het belangrijk dat 
de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod zijn 
geweest. 

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aan bod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke doelen niet ondergesneeuwd raken door de doelen van een 
ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende doelen worden 
gevonden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
beeldende vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen 
uit te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het 
reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
Kunstenaars kunnen op school langskomen of kinderen kunnen een kijkje 
nemen in het atelier of de werkplaats van de kunstenaar. Kinderen maken 
kennis met het werk van de kunstenaar. Er wordt gewerkt aan doelen als 
beleven en reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aan bod te laten 
komen. 

Doelen: 
Het is aan de vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
(sub)doelen het best bij elke techniek passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn, zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en het project 
zoveel mogelijk van betekenis is. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de lessen en zorgt ervoor 
dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/zij toekijkt 
wanneer de vakdocent lesgeeft. Hiermee leert de leerkracht optimaal en kan hij/zij 
zijn/haar eigen handelingsbekwaamheid vergroten. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking. De 
groepsleerkracht is bekend met meerdere vakgebieden en kan ook samenwerken 
met een vakdocent. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de lessen. Het gekozen hoofddoel van 
de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de lessen. Het 
geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met collega’s en 
daar waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om het bezoek betekenisvol 
te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de doelen 
die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereidt de komst of het bezoek van de kunstenaar 
voor met de leerlingen, is zelf aanwezig en bespreekt na met de 
leerlingen. 

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde streef-
doelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen geven 
richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en 
het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee om de leerlingen te ondersteunen en te motiveren. 

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Moet je doen, Uit de kunst, Tijdsbeeld, Laat maar zien.
Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe 
Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Laat maar zien, Tijdsbeeld, Moet je doen. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit 
Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT. Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Westfries Museum, Zuiderzeemuseum, Museum van 
de Twintigste Eeuw, De Boterhal, Oorlogsmuseum 
Medemblik. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan 
de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst 
in Onderwijs of scan de QR code.

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen gewerkt 
worden:

 1. Beleven (genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk)
 2. Creërend vermogen
 3. Tweedimensionaal werken
 4. Ruimtelijk werken
 5. Werken met digitale media
 6. Werken met materialen
 7. Communiceren met beelden
 8. Presenteren
 9. Reflecteren op eigen en werk van anderen
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig uitgewerkt, 
om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van de doelen per groep, 
wordt steeds voortgeborduurd op de vaardigheden die de leerling heeft verwor-
ven in eerdere groepen. Het is een optelsom waardoor de leerling aan het eind 
van groep 8 aan alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

02. creerend vermogen

03. Tweedimensionaal werken

04. Ruimtelijk werken

05. werken met digitale media

06. werken met materialen

MET BEELDEN

08. PRESENTEREN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

04. GROEPSLEERKRACHT

05. CO TEACHING

06. VAKOVERSTIJGend

07. VAKDOCENT

08. SPECIFIEKE LESSEN

09. KUNSTENAAR

07. COMMUNICEREN

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

02. TENTOONSTELLING
eXPOSITIE

08. SPECIFIEKE LESSEN

hOOFDDOEL

PRAKTISCHE
UITWERKING

Kerndoelen

01. PROJECT
03. METHODE

www.blauweschuitonderwijs.nl/leerlijn-beeldend-lessen/
https://blauweschuitonderwijs.nl/leerlijn-beeldend-vakdocent/


Leerlijn Beeldend

In opdracht van De Blauwe Schuit in het kader van Cultuureducatie 
met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn ontwikkeld in samenwerking met 
Bureau Artifact. Vormgeving door Sjors Ruijgrok.

hOOFDDOEL

Kerndoelen
09. kUNSTENAAR

07. VAKDOCENT

06. VAKOVERSTIJGend

05. CO TEACHING

04. GROEPSLEERKRACHT

03. METHODE

02. TENTOONSTELLING
EXPOSITIE

01. PROJECT

PRAKTISCHE
UITWERKING

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

08. PRESENTEREN

07. COMMUNICEREN
MET BEELDEN

06. werken met materialen

05. werken met digitale media

04. ruimtelijk werken

03. Tweedimensionaal werken

SUBDOELEN
01. Beleven

Leerlijn Beeldend
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in zijn creatieve rugzak heeft 
zitten?  

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan vaardigheden ontwikkeld, zoals diverse 
beeldende technieken, maar heeft ook geleerd om zelfstandig of in 
samenwerking beeldend te werken.

2. De leerling heeft naast vaardigheden, ook geleerd om creatieve oplossingen 
te zoeken en hieraan uitvoering te geven.

3. De leerling heeft door toepassing van vaardigheden een sociale en culturele 
ontwikkeling doorlopen.

4. De leerling heeft geleerd kritisch te kijken naar de betekenis van kunst en 
geleerd hoe de discipline kan worden ingezet als communicatiemiddel.

5. De leerling heeft geleerd multidisciplinair te werken.
6.  De leerling heeft geleerd zich op beeldende wijze te uiten en verschillende 

uitingsvormen ervaren. 
7.  De leerling heeft binnen het domein creatief vermogen ontwikkeld waarmee 

hij of zij nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor 
bestaande problemen kan vinden.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder cultuureducatie op school:

De leerling heeft geleerd door middel van beeldende kunst gevoelens en ervaringen 
uit te drukken en er mee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel zijn eigen 
werk als dat van anderen te reflecteren. 

01. beleven

sUBDOELEN Groep 1 t/m 8: Genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk. De 
leerling wordt gestimuleerd alle zintuigen in te schakelen om een onderwerp waar te 
nemen en te onderzoeken. De leerling wordt uitgedaagd om beeldend te werken door 
aanrijking van ‘rijke beelden’ en materialen. De leerling moet niet alleen zelf actief bezig 
zijn met cultuur maar ook in aanraking komen met presentaties van anderen. 
Ontmoetingen met kunstenaars of bezoeken aan voorstellingen, presentaties en 
tentoonstellingen dienen als voorbeeld en ter inspiratie. 
De inhoud van dit subdoel wordt aangepast naar het niveau van de groep waar de 
leerling in zit.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Kleurnamen, soorten kleuren en kleuren mengen. Vormsoorten: rond, 
vierkant, driehoek, bol, etc. Vormkenmerken: spits, hoekig, lang, dun, groot, 
klein, etc. Lijn als contour gebruiken. Groeperen op vorm, kleur, textuur.

Kleurnuances en kleurcontrasten. Gevoelswaarde van kleuren (vrolijk, 
somber, koel, warm). Lijnen als textuur, decoratie en arcering. Ritme in 
herhaling van vormen.

Relatie tussen kleur en licht. Signaal- en camouflagekleuren. 
Kleurenfamilies. Vormsoorten: open, gesloten, vorm, restvorm, etc. 
Lichaamsvormen van mensen en dieren in verhouding weergeven. Lijnen 
om iets uit te drukken: geluid, beweging, explosie. Motieven voor decoratie. 
Patronen (spiegelen, herhalen, roteren).

Vervagen van kleur, contour en textuur. Toepassen van lichtinval. Betekenis 
van kleuren (symboliek, signaal). Systematiek (kleurencirkel). Kleur en sfeer. 
Vormsoorten: (geometrisch en organisch). Karakteristieke houding van 
mensen en dieren. Lijnen om diepte mee aan te geven (perspectief). 
Opbouw, ordening, evenwicht en betekenis.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2: Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6: Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:
Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Tekenen met (kleur)potlood, viltstift, was- en bordkrijt. Tekenprogramma's op de 
computer gebruiken. Schilderen met vinger-, plakkaatverf en gekleurde inkt. 
Stempelen met aardappels, kurken en werken met sjablonen, knippen, scheuren en 
plakken met verschillende soorten papier, waaronder zijdevloei en sitspapier.

(Digitale) foto’s maken. Op de computer werken met 
eenvoudige tekenprogramma’s.

Gelijk aan groep 1/2.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar 
eenvoudige emoties duidelijk maken met beelden.

De leerling kan zowel zelfstandig werken als samenwerken.
De leerling kan over zijn eigen ideeën vertellen met gebruik 
van basale begrippen. De leerling kan met aandacht kijken en 
luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag en 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend. 

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend.

Kunst is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Beeldende kunst op school sluit daarbij aan en 
geeft een verdieping in de beleving. 

Nieuwe elementen waar beelden een specifieke rol hebben, zoals 
wereldoriëntatie, kunst, cultureel erfgoed, hedendaagse beeldcultuur, 
interieur en mode. Uitbreiding naar thema’s als vroeger, feesten en 
Mondriaan.

De leerling kan (in overleg) keuzes maken en daarover 
vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
werk(proces) van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn ideeën en 
alternatieven toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk(proces).

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. De 
leerling kijkt naar werk van andere leerling(en) en vult 
hem/haar aan.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft, onder leiding van de leerkracht, aan 
anderen presenteren. 

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) een eigen 
idee of bestaand werk aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

De leerling kan overleggen met en luisteren naar andere 
leerling(en).

Verschillende texturen (ruw, glad, zacht). Repen knippen van 
textiel. Rijgen met naald en draad (rietjes en kralen).

Materialen als afdruk. Vormen knippen van textiel. Weven, 
vlechten, omwikkelen en knopen met draden en stroken van 
textiel.

In plastisch materiaal textuur aanbrengen. Lapjes vastrijgen 
op een ondergrond.

Met textuur diepte aangeven op het platte vlak (perspectief). 
(Toneel)kleding maken en andere toegepaste vormgeving. 
Appliqueren, borduren en haken.

Een gebeurtenis vastleggen met foto of video. Foto's 
gebruiken in bewerkingsprogramma's (Photoshop, 
PowerPoint, Word).

Een multimediapresentatie maken.

Werken met kosteloos materiaal. Werken met 
constructiemateriaal, zoals hout en blokken (Kapla, Duplo, etc.).

Constructie- en verbindingstechnieken met papier en 
kosteloos materiaal (lijmen met gebruik van plakranden, 
inknippen en -schuiven, splitpennen en tape gebruiken). 
Bewegende objecten van constructiemateriaal.

Snijden en ritsen van papier en karton. Houtbewerking 
(spijkeren, zagen en schuren). Bouwen van maquettes.

Verbinden van hout, metaal en kunststof (lijmen, schroeven, 
solderen). Constructies als scharnieren, schuiven en draaien.

Tekenen met pen en Oost-Indische inkt. Beschilderen en versieren van 
werkstukken. Eenvoudige druktechnieken, textiel- en kartondrukcollages van 
verschillende soorten (bedrukt) papier.

Tekenen met conté en houtskool. Gebruik maken van het effect van verdunde en 
onverdunde verf. Monoprint en sjabloondrukcollages van verschillende soorten 
papier. 

Tekenen met potlood en grafietstift van verschillende hardheden, gebruik maken 
van het effect van kwast en penseelstreek. Lino- en zeefdruk van meerdere kleuren 
op papier en stof. In collages gebruik maken van verschillende materialen.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Project
 2. Tentoonstelling/expositie
 3. Methode 
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent
 8. Lessen 
 9. Kunstenaar
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar gebruikt 
worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, met daarin 
de globale doelen die je behaalt, de uitwerking en de rol van de 
groepsleerkracht en mogelijke aanbieders. Hierbij moet worden 
aangegeven dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een (multidisciplinair) project, bijvoorbeeld rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge methode die voldoet aan de SLO-leerlijnen.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden de lessen vormgegeven in een samenwerkingsverband tussen 
de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van cultuuronderwijs. 

Beschrijving: 
In deze vorm wordt beeldende vorming ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas. 

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de lessen.

Beschrijving: 
Een tentoonstelling of expositie. Deze vindt plaats op een externe locatie, zoals 
een museum.

Beschrijving: 
Hiermee worden kunstenaars bedoeld die in de regio West-Friesland actief 
zijn. Let op, niet elke vakdocent is zelfstandig kunstenaar en lang niet elke 
zelfstandig kunstenaar is een vakdocent (en bevoegd om les te geven).

Beschrijving: 
Hierbij worden de lessen gegeven door een gespecialiseerd docent. Dit kan 
iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent. 

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven vanuit verschillende technieken, zoals beeldhouwen, 
animatie en graffiti. Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe 
vakdocent.

Doelen: 
Alle omschreven (sub)doelen kunnen aan bod komen. Zorg ervoor dat je 
hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor iedereen 
duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt.

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van een methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
(sub)doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal te 
gebruiken om zo meer aan te sluiten bij het curriculum. Dan is het belangrijk dat 
de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod zijn 
geweest. 

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aan bod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke doelen niet ondergesneeuwd raken door de doelen van een 
ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende doelen worden 
gevonden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
beeldende vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen 
uit te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het 
reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
Kunstenaars kunnen op school langskomen of kinderen kunnen een kijkje 
nemen in het atelier of de werkplaats van de kunstenaar. Kinderen maken 
kennis met het werk van de kunstenaar. Er wordt gewerkt aan doelen als 
beleven en reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aan bod te laten 
komen. 

Doelen: 
Het is aan de vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
(sub)doelen het best bij elke techniek passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn, zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en het project 
zoveel mogelijk van betekenis is. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de lessen en zorgt ervoor 
dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/zij toekijkt 
wanneer de vakdocent lesgeeft. Hiermee leert de leerkracht optimaal en kan hij/zij 
zijn/haar eigen handelingsbekwaamheid vergroten. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking. De 
groepsleerkracht is bekend met meerdere vakgebieden en kan ook samenwerken 
met een vakdocent. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de lessen. Het gekozen hoofddoel van 
de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de lessen. Het 
geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met collega’s en 
daar waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om het bezoek betekenisvol 
te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de doelen 
die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereidt de komst of het bezoek van de kunstenaar 
voor met de leerlingen, is zelf aanwezig en bespreekt na met de 
leerlingen. 

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde streef-
doelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen geven 
richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en 
het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee om de leerlingen te ondersteunen en te motiveren. 

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Moet je doen, Uit de kunst, Tijdsbeeld, Laat maar zien.
Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe 
Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Laat maar zien, Tijdsbeeld, Moet je doen. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit 
Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT. Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Westfries Museum, Zuiderzeemuseum, Museum van 
de Twintigste Eeuw, De Boterhal, Oorlogsmuseum 
Medemblik. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan 
de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst 
in Onderwijs of scan de QR code.

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen gewerkt 
worden:

 1. Beleven (genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk)
 2. Creërend vermogen
 3. Tweedimensionaal werken
 4. Ruimtelijk werken
 5. Werken met digitale media
 6. Werken met materialen
 7. Communiceren met beelden
 8. Presenteren
 9. Reflecteren op eigen en werk van anderen
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig uitgewerkt, 
om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van de doelen per groep, 
wordt steeds voortgeborduurd op de vaardigheden die de leerling heeft verwor-
ven in eerdere groepen. Het is een optelsom waardoor de leerling aan het eind 
van groep 8 aan alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

02. creerend vermogen

03. Tweedimensionaal werken

04. Ruimtelijk werken

05. werken met digitale media

06. werken met materialen

MET BEELDEN

08. PRESENTEREN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

04. GROEPSLEERKRACHT

05. CO TEACHING

06. VAKOVERSTIJGend

07. VAKDOCENT

08. SPECIFIEKE LESSEN

09. KUNSTENAAR

07. COMMUNICEREN

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

02. TENTOONSTELLING
eXPOSITIE

08. SPECIFIEKE LESSEN

hOOFDDOEL

PRAKTISCHE
UITWERKING
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01. PROJECT
03. METHODE

www.blauweschuitonderwijs.nl/leerlijn-beeldend-kunstenaar/


Leerlijn Beeldend

In opdracht van De Blauwe Schuit in het kader van Cultuureducatie 
met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn ontwikkeld in samenwerking met 
Bureau Artifact. Vormgeving door Sjors Ruijgrok.
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SUBDOELEN
01. Beleven

Leerlijn Beeldend
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in zijn creatieve rugzak heeft 
zitten?  

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan vaardigheden ontwikkeld, zoals diverse 
beeldende technieken, maar heeft ook geleerd om zelfstandig of in 
samenwerking beeldend te werken.

2. De leerling heeft naast vaardigheden, ook geleerd om creatieve oplossingen 
te zoeken en hieraan uitvoering te geven.

3. De leerling heeft door toepassing van vaardigheden een sociale en culturele 
ontwikkeling doorlopen.

4. De leerling heeft geleerd kritisch te kijken naar de betekenis van kunst en 
geleerd hoe de discipline kan worden ingezet als communicatiemiddel.

5. De leerling heeft geleerd multidisciplinair te werken.
6.  De leerling heeft geleerd zich op beeldende wijze te uiten en verschillende 

uitingsvormen ervaren. 
7.  De leerling heeft binnen het domein creatief vermogen ontwikkeld waarmee 

hij of zij nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor 
bestaande problemen kan vinden.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder cultuureducatie op school:

De leerling heeft geleerd door middel van beeldende kunst gevoelens en ervaringen 
uit te drukken en er mee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel zijn eigen 
werk als dat van anderen te reflecteren. 

01. beleven

sUBDOELEN Groep 1 t/m 8: Genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk. De 
leerling wordt gestimuleerd alle zintuigen in te schakelen om een onderwerp waar te 
nemen en te onderzoeken. De leerling wordt uitgedaagd om beeldend te werken door 
aanrijking van ‘rijke beelden’ en materialen. De leerling moet niet alleen zelf actief bezig 
zijn met cultuur maar ook in aanraking komen met presentaties van anderen. 
Ontmoetingen met kunstenaars of bezoeken aan voorstellingen, presentaties en 
tentoonstellingen dienen als voorbeeld en ter inspiratie. 
De inhoud van dit subdoel wordt aangepast naar het niveau van de groep waar de 
leerling in zit.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Kleurnamen, soorten kleuren en kleuren mengen. Vormsoorten: rond, 
vierkant, driehoek, bol, etc. Vormkenmerken: spits, hoekig, lang, dun, groot, 
klein, etc. Lijn als contour gebruiken. Groeperen op vorm, kleur, textuur.

Kleurnuances en kleurcontrasten. Gevoelswaarde van kleuren (vrolijk, 
somber, koel, warm). Lijnen als textuur, decoratie en arcering. Ritme in 
herhaling van vormen.

Relatie tussen kleur en licht. Signaal- en camouflagekleuren. 
Kleurenfamilies. Vormsoorten: open, gesloten, vorm, restvorm, etc. 
Lichaamsvormen van mensen en dieren in verhouding weergeven. Lijnen 
om iets uit te drukken: geluid, beweging, explosie. Motieven voor decoratie. 
Patronen (spiegelen, herhalen, roteren).

Vervagen van kleur, contour en textuur. Toepassen van lichtinval. Betekenis 
van kleuren (symboliek, signaal). Systematiek (kleurencirkel). Kleur en sfeer. 
Vormsoorten: (geometrisch en organisch). Karakteristieke houding van 
mensen en dieren. Lijnen om diepte mee aan te geven (perspectief). 
Opbouw, ordening, evenwicht en betekenis.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2: Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6: Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:
Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Tekenen met (kleur)potlood, viltstift, was- en bordkrijt. Tekenprogramma's op de 
computer gebruiken. Schilderen met vinger-, plakkaatverf en gekleurde inkt. 
Stempelen met aardappels, kurken en werken met sjablonen, knippen, scheuren en 
plakken met verschillende soorten papier, waaronder zijdevloei en sitspapier.

(Digitale) foto’s maken. Op de computer werken met 
eenvoudige tekenprogramma’s.

Gelijk aan groep 1/2.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar 
eenvoudige emoties duidelijk maken met beelden.

De leerling kan zowel zelfstandig werken als samenwerken.
De leerling kan over zijn eigen ideeën vertellen met gebruik 
van basale begrippen. De leerling kan met aandacht kijken en 
luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag en 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend. 

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend.

Kunst is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Beeldende kunst op school sluit daarbij aan en 
geeft een verdieping in de beleving. 

Nieuwe elementen waar beelden een specifieke rol hebben, zoals 
wereldoriëntatie, kunst, cultureel erfgoed, hedendaagse beeldcultuur, 
interieur en mode. Uitbreiding naar thema’s als vroeger, feesten en 
Mondriaan.

De leerling kan (in overleg) keuzes maken en daarover 
vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
werk(proces) van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn ideeën en 
alternatieven toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk(proces).

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. De 
leerling kijkt naar werk van andere leerling(en) en vult 
hem/haar aan.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft, onder leiding van de leerkracht, aan 
anderen presenteren. 

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) een eigen 
idee of bestaand werk aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

De leerling kan overleggen met en luisteren naar andere 
leerling(en).

Verschillende texturen (ruw, glad, zacht). Repen knippen van 
textiel. Rijgen met naald en draad (rietjes en kralen).

Materialen als afdruk. Vormen knippen van textiel. Weven, 
vlechten, omwikkelen en knopen met draden en stroken van 
textiel.

In plastisch materiaal textuur aanbrengen. Lapjes vastrijgen 
op een ondergrond.

Met textuur diepte aangeven op het platte vlak (perspectief). 
(Toneel)kleding maken en andere toegepaste vormgeving. 
Appliqueren, borduren en haken.

Een gebeurtenis vastleggen met foto of video. Foto's 
gebruiken in bewerkingsprogramma's (Photoshop, 
PowerPoint, Word).

Een multimediapresentatie maken.

Werken met kosteloos materiaal. Werken met 
constructiemateriaal, zoals hout en blokken (Kapla, Duplo, etc.).

Constructie- en verbindingstechnieken met papier en 
kosteloos materiaal (lijmen met gebruik van plakranden, 
inknippen en -schuiven, splitpennen en tape gebruiken). 
Bewegende objecten van constructiemateriaal.

Snijden en ritsen van papier en karton. Houtbewerking 
(spijkeren, zagen en schuren). Bouwen van maquettes.

Verbinden van hout, metaal en kunststof (lijmen, schroeven, 
solderen). Constructies als scharnieren, schuiven en draaien.

Tekenen met pen en Oost-Indische inkt. Beschilderen en versieren van 
werkstukken. Eenvoudige druktechnieken, textiel- en kartondrukcollages van 
verschillende soorten (bedrukt) papier.

Tekenen met conté en houtskool. Gebruik maken van het effect van verdunde en 
onverdunde verf. Monoprint en sjabloondrukcollages van verschillende soorten 
papier. 

Tekenen met potlood en grafietstift van verschillende hardheden, gebruik maken 
van het effect van kwast en penseelstreek. Lino- en zeefdruk van meerdere kleuren 
op papier en stof. In collages gebruik maken van verschillende materialen.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Project
 2. Tentoonstelling/expositie
 3. Methode 
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent
 8. Lessen 
 9. Kunstenaar
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar gebruikt 
worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, met daarin 
de globale doelen die je behaalt, de uitwerking en de rol van de 
groepsleerkracht en mogelijke aanbieders. Hierbij moet worden 
aangegeven dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een (multidisciplinair) project, bijvoorbeeld rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge methode die voldoet aan de SLO-leerlijnen.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden de lessen vormgegeven in een samenwerkingsverband tussen 
de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van cultuuronderwijs. 

Beschrijving: 
In deze vorm wordt beeldende vorming ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas. 

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de lessen.

Beschrijving: 
Een tentoonstelling of expositie. Deze vindt plaats op een externe locatie, zoals 
een museum.

Beschrijving: 
Hiermee worden kunstenaars bedoeld die in de regio West-Friesland actief 
zijn. Let op, niet elke vakdocent is zelfstandig kunstenaar en lang niet elke 
zelfstandig kunstenaar is een vakdocent (en bevoegd om les te geven).

Beschrijving: 
Hierbij worden de lessen gegeven door een gespecialiseerd docent. Dit kan 
iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent. 

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven vanuit verschillende technieken, zoals beeldhouwen, 
animatie en graffiti. Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe 
vakdocent.

Doelen: 
Alle omschreven (sub)doelen kunnen aan bod komen. Zorg ervoor dat je 
hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor iedereen 
duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt.

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van een methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
(sub)doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal te 
gebruiken om zo meer aan te sluiten bij het curriculum. Dan is het belangrijk dat 
de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod zijn 
geweest. 

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aan bod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke doelen niet ondergesneeuwd raken door de doelen van een 
ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende doelen worden 
gevonden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
beeldende vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen 
uit te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het 
reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
Kunstenaars kunnen op school langskomen of kinderen kunnen een kijkje 
nemen in het atelier of de werkplaats van de kunstenaar. Kinderen maken 
kennis met het werk van de kunstenaar. Er wordt gewerkt aan doelen als 
beleven en reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aan bod te laten 
komen. 

Doelen: 
Het is aan de vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
(sub)doelen het best bij elke techniek passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn, zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en het project 
zoveel mogelijk van betekenis is. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de lessen en zorgt ervoor 
dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/zij toekijkt 
wanneer de vakdocent lesgeeft. Hiermee leert de leerkracht optimaal en kan hij/zij 
zijn/haar eigen handelingsbekwaamheid vergroten. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking. De 
groepsleerkracht is bekend met meerdere vakgebieden en kan ook samenwerken 
met een vakdocent. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de lessen. Het gekozen hoofddoel van 
de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de lessen. Het 
geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met collega’s en 
daar waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om het bezoek betekenisvol 
te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de doelen 
die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereidt de komst of het bezoek van de kunstenaar 
voor met de leerlingen, is zelf aanwezig en bespreekt na met de 
leerlingen. 

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde streef-
doelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen geven 
richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en 
het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee om de leerlingen te ondersteunen en te motiveren. 

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Moet je doen, Uit de kunst, Tijdsbeeld, Laat maar zien.
Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe 
Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Laat maar zien, Tijdsbeeld, Moet je doen. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit 
Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT. Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Westfries Museum, Zuiderzeemuseum, Museum van 
de Twintigste Eeuw, De Boterhal, Oorlogsmuseum 
Medemblik. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan 
de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst 
in Onderwijs of scan de QR code.

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen gewerkt 
worden:

 1. Beleven (genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk)
 2. Creërend vermogen
 3. Tweedimensionaal werken
 4. Ruimtelijk werken
 5. Werken met digitale media
 6. Werken met materialen
 7. Communiceren met beelden
 8. Presenteren
 9. Reflecteren op eigen en werk van anderen
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig uitgewerkt, 
om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van de doelen per groep, 
wordt steeds voortgeborduurd op de vaardigheden die de leerling heeft verwor-
ven in eerdere groepen. Het is een optelsom waardoor de leerling aan het eind 
van groep 8 aan alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

02. creerend vermogen

03. Tweedimensionaal werken

04. Ruimtelijk werken

05. werken met digitale media

06. werken met materialen

MET BEELDEN

08. PRESENTEREN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

04. GROEPSLEERKRACHT

05. CO TEACHING

06. VAKOVERSTIJGend

07. VAKDOCENT

08. SPECIFIEKE LESSEN

09. KUNSTENAAR

07. COMMUNICEREN

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

02. TENTOONSTELLING
eXPOSITIE

08. SPECIFIEKE LESSEN

hOOFDDOEL

PRAKTISCHE
UITWERKING

Kerndoelen

01. PROJECT
03. METHODE



Leerlijn Beeldend

In opdracht van De Blauwe Schuit in het kader van Cultuureducatie 
met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn ontwikkeld in samenwerking met 
Bureau Artifact. Vormgeving door Sjors Ruijgrok.
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09. kUNSTENAAR
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10. GEVOELENS EN
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MET BEELDEN
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05. werken met digitale media

04. ruimtelijk werken

03. Tweedimensionaal werken

SUBDOELEN
01. Beleven

Leerlijn Beeldend
Primair onderwijs

Wat wil je dat een leerling aan het einde van groep 8 in zijn creatieve rugzak heeft 
zitten?  

Het hoofddoel wordt door de school zelf bepaald, onderstaand een aantal 
suggesties:

1. De leerling heeft een breed scala aan vaardigheden ontwikkeld, zoals diverse 
beeldende technieken, maar heeft ook geleerd om zelfstandig of in 
samenwerking beeldend te werken.

2. De leerling heeft naast vaardigheden, ook geleerd om creatieve oplossingen 
te zoeken en hieraan uitvoering te geven.

3. De leerling heeft door toepassing van vaardigheden een sociale en culturele 
ontwikkeling doorlopen.

4. De leerling heeft geleerd kritisch te kijken naar de betekenis van kunst en 
geleerd hoe de discipline kan worden ingezet als communicatiemiddel.

5. De leerling heeft geleerd multidisciplinair te werken.
6.  De leerling heeft geleerd zich op beeldende wijze te uiten en verschillende 

uitingsvormen ervaren. 
7.  De leerling heeft binnen het domein creatief vermogen ontwikkeld waarmee 

hij of zij nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor 
bestaande problemen kan vinden.

Naast deze specifieke doelen, liggen kerndoelen 54 en 55 altijd als fundament 
onder cultuureducatie op school:

De leerling heeft geleerd door middel van beeldende kunst gevoelens en ervaringen 
uit te drukken en er mee te communiceren. Hiervoor heeft de leerling de benodigde 
vaardigheden geleerd. Bovendien heeft de leerling geleerd om op zowel zijn eigen 
werk als dat van anderen te reflecteren. 

01. beleven

sUBDOELEN Groep 1 t/m 8: Genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk. De 
leerling wordt gestimuleerd alle zintuigen in te schakelen om een onderwerp waar te 
nemen en te onderzoeken. De leerling wordt uitgedaagd om beeldend te werken door 
aanrijking van ‘rijke beelden’ en materialen. De leerling moet niet alleen zelf actief bezig 
zijn met cultuur maar ook in aanraking komen met presentaties van anderen. 
Ontmoetingen met kunstenaars of bezoeken aan voorstellingen, presentaties en 
tentoonstellingen dienen als voorbeeld en ter inspiratie. 
De inhoud van dit subdoel wordt aangepast naar het niveau van de groep waar de 
leerling in zit.

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Kleurnamen, soorten kleuren en kleuren mengen. Vormsoorten: rond, 
vierkant, driehoek, bol, etc. Vormkenmerken: spits, hoekig, lang, dun, groot, 
klein, etc. Lijn als contour gebruiken. Groeperen op vorm, kleur, textuur.

Kleurnuances en kleurcontrasten. Gevoelswaarde van kleuren (vrolijk, 
somber, koel, warm). Lijnen als textuur, decoratie en arcering. Ritme in 
herhaling van vormen.

Relatie tussen kleur en licht. Signaal- en camouflagekleuren. 
Kleurenfamilies. Vormsoorten: open, gesloten, vorm, restvorm, etc. 
Lichaamsvormen van mensen en dieren in verhouding weergeven. Lijnen 
om iets uit te drukken: geluid, beweging, explosie. Motieven voor decoratie. 
Patronen (spiegelen, herhalen, roteren).

Vervagen van kleur, contour en textuur. Toepassen van lichtinval. Betekenis 
van kleuren (symboliek, signaal). Systematiek (kleurencirkel). Kleur en sfeer. 
Vormsoorten: (geometrisch en organisch). Karakteristieke houding van 
mensen en dieren. Lijnen om diepte mee aan te geven (perspectief). 
Opbouw, ordening, evenwicht en betekenis.

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:

Groep 1/2: Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 1/2:

Groep 3/4: Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 3/4:

Groep 5/6: Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 5/6:

Groep 7/8:
Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Groep 7/8:

Tekenen met (kleur)potlood, viltstift, was- en bordkrijt. Tekenprogramma's op de 
computer gebruiken. Schilderen met vinger-, plakkaatverf en gekleurde inkt. 
Stempelen met aardappels, kurken en werken met sjablonen, knippen, scheuren en 
plakken met verschillende soorten papier, waaronder zijdevloei en sitspapier.

(Digitale) foto’s maken. Op de computer werken met 
eenvoudige tekenprogramma’s.

Gelijk aan groep 1/2.

In betekenisvolle situaties kunnen leerlingen aan elkaar 
eenvoudige emoties duidelijk maken met beelden.

De leerling kan zowel zelfstandig werken als samenwerken.
De leerling kan over zijn eigen ideeën vertellen met gebruik 
van basale begrippen. De leerling kan met aandacht kijken en 
luisteren naar de ideeën van een ander.

Aansluiten bij de directe omgeving en gebeurtenissen en de daarbij 
behorende gevoelens in het leven van het kind, zoals thuis, verjaardag en 
Sinterklaas. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend. 

Aan bod komen onderwerpen uit de ruimere omgeving, zoals reizen, heksen 
en tovenaars. Deze belevenissen en gevoelens worden spelend en 
verbeeldend verkend.

Kunst is overal aanwezig en vervult allerlei functies bij thema’s als films, 
liefde, oorlog en vrede. Beeldende kunst op school sluit daarbij aan en 
geeft een verdieping in de beleving. 

Nieuwe elementen waar beelden een specifieke rol hebben, zoals 
wereldoriëntatie, kunst, cultureel erfgoed, hedendaagse beeldcultuur, 
interieur en mode. Uitbreiding naar thema’s als vroeger, feesten en 
Mondriaan.

De leerling kan (in overleg) keuzes maken en daarover 
vertellen. De leerling kan feedback geven op het 
werk(proces) van anderen.

De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn ideeën en 
alternatieven toelichten. De leerling kan constructieve 
feedback geven en ontvangen.

De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn 
werk(proces).

Complexere emoties en verhalen komen aan bod. De 
leerling kijkt naar werk van andere leerling(en) en vult 
hem/haar aan.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft, onder leiding van de leerkracht, aan 
anderen presenteren. 

De leerling kan (alleen of in groepsverband) iets dat hij/zij 
gemaakt heeft aan anderen presenteren.

De leerling kan (alleen of in groepsverband) een eigen 
idee of bestaand werk aan anderen presenteren.

De leerling kan presenteren met overtuiging.

De leerling kan overleggen met en luisteren naar andere 
leerling(en).

Verschillende texturen (ruw, glad, zacht). Repen knippen van 
textiel. Rijgen met naald en draad (rietjes en kralen).

Materialen als afdruk. Vormen knippen van textiel. Weven, 
vlechten, omwikkelen en knopen met draden en stroken van 
textiel.

In plastisch materiaal textuur aanbrengen. Lapjes vastrijgen 
op een ondergrond.

Met textuur diepte aangeven op het platte vlak (perspectief). 
(Toneel)kleding maken en andere toegepaste vormgeving. 
Appliqueren, borduren en haken.

Een gebeurtenis vastleggen met foto of video. Foto's 
gebruiken in bewerkingsprogramma's (Photoshop, 
PowerPoint, Word).

Een multimediapresentatie maken.

Werken met kosteloos materiaal. Werken met 
constructiemateriaal, zoals hout en blokken (Kapla, Duplo, etc.).

Constructie- en verbindingstechnieken met papier en 
kosteloos materiaal (lijmen met gebruik van plakranden, 
inknippen en -schuiven, splitpennen en tape gebruiken). 
Bewegende objecten van constructiemateriaal.

Snijden en ritsen van papier en karton. Houtbewerking 
(spijkeren, zagen en schuren). Bouwen van maquettes.

Verbinden van hout, metaal en kunststof (lijmen, schroeven, 
solderen). Constructies als scharnieren, schuiven en draaien.

Tekenen met pen en Oost-Indische inkt. Beschilderen en versieren van 
werkstukken. Eenvoudige druktechnieken, textiel- en kartondrukcollages van 
verschillende soorten (bedrukt) papier.

Tekenen met conté en houtskool. Gebruik maken van het effect van verdunde en 
onverdunde verf. Monoprint en sjabloondrukcollages van verschillende soorten 
papier. 

Tekenen met potlood en grafietstift van verschillende hardheden, gebruik maken 
van het effect van kwast en penseelstreek. Lino- en zeefdruk van meerdere kleuren 
op papier en stof. In collages gebruik maken van verschillende materialen.

Wat kun je inzetten om de subdoelen te behalen?

 1. Project
 2. Tentoonstelling/expositie
 3. Methode 
 4. Groepsleerkracht
 5. Co-teaching
 6. Vakoverstijgend
 7. Vakdocent
 8. Lessen 
 9. Kunstenaar
 
Deze praktische uitwerkingen kunnen naast en door elkaar gebruikt 
worden. Hieronder een korte beschrijving per uitwerking, met daarin 
de globale doelen die je behaalt, de uitwerking en de rol van de 
groepsleerkracht en mogelijke aanbieders. Hierbij moet worden 
aangegeven dat deze lijst nooit volledig zal zijn en altijd aan 
verandering onderhevig is.

Beschrijving: 
Een (multidisciplinair) project, bijvoorbeeld rondom een schoolthema.

Beschrijving: 
Een digitale of analoge methode die voldoet aan de SLO-leerlijnen.

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden de lessen vormgegeven in een samenwerkingsverband tussen 
de groepsleerkracht en de vakdocent. De groepsleerkracht vergroot hiermee 
zijn/haar handelingsbekwaamheid in het geven van cultuuronderwijs. 

Beschrijving: 
In deze vorm wordt beeldende vorming ingezet in combinatie met andere 
vakken/thema’s. Dit kan schoolbreed zijn, maar ook per klas. 

Beschrijving: 
De groepsleerkracht is zelf verantwoordelijk voor het geven van de lessen.

Beschrijving: 
Een tentoonstelling of expositie. Deze vindt plaats op een externe locatie, zoals 
een museum.

Beschrijving: 
Hiermee worden kunstenaars bedoeld die in de regio West-Friesland actief 
zijn. Let op, niet elke vakdocent is zelfstandig kunstenaar en lang niet elke 
zelfstandig kunstenaar is een vakdocent (en bevoegd om les te geven).

Beschrijving: 
Hierbij worden de lessen gegeven door een gespecialiseerd docent. Dit kan 
iemand uit het team zijn, maar ook een externe vakdocent. 

Beschrijving: 
Bij deze vorm worden er lessen gegeven vanuit verschillende technieken, zoals beeldhouwen, 
animatie en graffiti. Over het algemeen zullen deze lessen gegeven worden door een externe 
vakdocent.

Doelen: 
Alle omschreven (sub)doelen kunnen aan bod komen. Zorg ervoor dat je 
hierover van tevoren contact hebt met de aanbieder, zodat het voor iedereen 
duidelijk is aan welke doelen er wordt gewerkt.

Doelen: 
Wanneer de leerlijn van een methode wordt gevolgd, voldoe je in principe aan alle 
(sub)doelen. Je kunt er ook voor kiezen de methode als bronmateriaal te 
gebruiken om zo meer aan te sluiten bij het curriculum. Dan is het belangrijk dat 
de groepsleerkracht goed zicht houdt op welke doelen wel/niet aan bod zijn 
geweest. 

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen in principe aan bod komen, wel moet erop gelet worden 
dat de vakspecifieke doelen niet ondergesneeuwd raken door de doelen van een 
ander vak. Er moet een juiste balans tussen de verschillende doelen worden 
gevonden.

Doelen: 
Alle (sub)doelen kunnen hierin aan bod komen.

Doelen: 
Hierbij zal voornamelijk op een beschouwende manier gewerkt worden aan hoe 
beeldende vaardigheden ingezet kunnen worden om gevoelens en ervaringen 
uit te drukken. In de nabespreking kan actief gewerkt worden aan het 
reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
Kunstenaars kunnen op school langskomen of kinderen kunnen een kijkje 
nemen in het atelier of de werkplaats van de kunstenaar. Kinderen maken 
kennis met het werk van de kunstenaar. Er wordt gewerkt aan doelen als 
beleven en reflecteren op andermans werk. 

Doelen: 
In deze vorm is het de taak van de vakdocent om alle doelen aan bod te laten 
komen. 

Doelen: 
Het is aan de vakdocent, in overleg met de groepsleerkracht, om te bepalen welke 
(sub)doelen het best bij elke techniek passen.

Rol groepsleerkracht: 
Zorgt ervoor dat het project maximaal aansluit bij waar de kinderen op dat 
moment mee bezig zijn, zodat er een rijke leeromgeving ontstaat en het project 
zoveel mogelijk van betekenis is. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze geeft zelf (met ondersteuning van de methode) de lessen en zorgt ervoor 
dat deze maximaal aansluiten bij het aangeboden curriculum. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze heeft een actieve rol, zowel wanneer hij/zij lesgeeft als wanneer hij/zij toekijkt 
wanneer de vakdocent lesgeeft. Hiermee leert de leerkracht optimaal en kan hij/zij 
zijn/haar eigen handelingsbekwaamheid vergroten. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze speelt een belangrijke rol in het vormgeven van deze uitwerking. De 
groepsleerkracht is bekend met meerdere vakgebieden en kan ook samenwerken 
met een vakdocent. 

Rol groepsleerkracht: 
Deze is zelfstandig verantwoordelijk voor de lessen. Het gekozen hoofddoel van 
de school en de bijbehorende subdoelen dienen als leidraad voor de lessen. Het 
geniet de voorkeur dat er over de lessen regelmatig contact is met collega’s en 
daar waar nodig ondersteuning aan de leerkracht wordt geboden.

Rol groepsleerkracht: 
Deze kan zorgen voor een voor- en nabespreking om het bezoek betekenisvol 
te maken voor de leerling. De leerkracht is zich hierbij bewust van de doelen 
die hij/zij wil bereiken.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht bereidt de komst of het bezoek van de kunstenaar 
voor met de leerlingen, is zelf aanwezig en bespreekt na met de 
leerlingen. 

Deze leerlijn is vormgeven aan de hand van de kerndoelen 
54 en 55.

De kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het 
Nederlandse ministerie van Onderwijs vastgestelde streef-
doelen voor het primair onderwijs. De kerndoelen geven 
richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en 
het niveau van kennis en vaardigheden dat kinderen opdoen.

54
De leerlingen leren, beelden, muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren.

55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te 
reflecteren.

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet 
enthousiast mee om de leerlingen te ondersteunen en te motiveren. 

Rol groepsleerkracht: 
De groepsleerkracht is waar mogelijk aanwezig bij de lessen en doet het liefst mee.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Moet je doen, Uit de kunst, Tijdsbeeld, Laat maar zien.
Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe 
Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
O.a. Laat maar zien, Tijdsbeeld, Moet je doen. Ga voor meer 
aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit 
Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
NVT. Scan de QR code voor inspiratie.

Aanbieders: 
O.a. Westfries Museum, Zuiderzeemuseum, Museum van 
de Twintigste Eeuw, De Boterhal, Oorlogsmuseum 
Medemblik. Ga voor meer aanbieders en inspiratie naar de 
website van De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan 
de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van 
De Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De 
Blauwe Schuit Kunst in Onderwijs of scan de QR code.

Aanbieders: 
Ga voor aanbieders en inspiratie naar de website van De Blauwe Schuit Kunst 
in Onderwijs of scan de QR code.

Om het hoofddoel te bereiken kan er aan de volgende subdoelen gewerkt 
worden:

 1. Beleven (genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk)
 2. Creërend vermogen
 3. Tweedimensionaal werken
 4. Ruimtelijk werken
 5. Werken met digitale media
 6. Werken met materialen
 7. Communiceren met beelden
 8. Presenteren
 9. Reflecteren op eigen en werk van anderen
 10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken

In de leerlijn worden bovenstaande doelen allemaal kort en bondig uitgewerkt, 
om te gebruiken als naslagwerk. Bij de omschrijving van de doelen per groep, 
wordt steeds voortgeborduurd op de vaardigheden die de leerling heeft verwor-
ven in eerdere groepen. Het is een optelsom waardoor de leerling aan het eind 
van groep 8 aan alle vaardigheden heeft gewerkt.

Scan de QR code voor inspiratie omtrent het toepassen van deze 
subdoelen zoals instructievideo’s van vakdocenten, lesideeën en 
overige voorbeelden.

02. creerend vermogen

03. Tweedimensionaal werken

04. Ruimtelijk werken

05. werken met digitale media

06. werken met materialen

MET BEELDEN

08. PRESENTEREN

09. REFLECTEREN OP EIGEN
EN ANDERMANS WERK

04. GROEPSLEERKRACHT

05. CO TEACHING

06. VAKOVERSTIJGend

07. VAKDOCENT

08. SPECIFIEKE LESSEN

09. KUNSTENAAR

07. COMMUNICEREN

10. GEVOELENS EN
ERVARIngen UITDRUKKEN

02. TENTOONSTELLING
eXPOSITIE

08. SPECIFIEKE LESSEN

hOOFDDOEL

PRAKTISCHE
UITWERKING

Kerndoelen

01. PROJECT
03. METHODE



01. Beleven

In opdracht van De Blauwe Schuit in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2020 is deze leerlijn  

ontwikkeld in samenwerking met Bureau Artifact. Vormgeving door Sjors Ruijgrok.

voorbeeld ingevulde leerlijn
Leerlijn beeldend

Hoofddoel:

uitvoering:

Om het hoofddoel te bereiken richten  

wij ons op de volgende subdoelen:

Om ons hoofddoel te behalen gebruiken  

wij onderstaande praktische uitwerkingen:

De leerling heeft geleerd kritisch te kijken naar de betekenis van beeldende kunst en geleerd hoe 
de discipline kan worden ingezet als communicatiemiddel.

We hebben gekozen om een multidisciplinair schoolbreed project te gaan organiseren. Het project is 
vakoverstijgend en wordt beeldend verwerkt in de vorm van een expositie/tentoonstelling op school.

Ter inspiratie bezoeken de leerlingen voorafgaand aan het project een museum. 

Als onderwijsteam bepalen we het thema van de expositie/tentoonstelling. Met elkaar bespreken we 
wiens expertise het best aansluit bij onderdelen in het maakproces van de leerlingen. 

Voor de vakspecifieke expertise wordt een vakdocent beeldende vorming ingezet in aanloop naar de 
expositie/tentoonstelling. Ook wordt met de vakdocent gekeken of we met de gekozen lessen op de 
goede lijn zitten voor het behalen van ons hoofddoel.

1. Beleven (genieten van en geraakt worden door eigen en andermans werk)
7. Communiceren met beelden
8.  Presenteren
9.  Reflecteren op eigen en andermans werk
10. Gevoelens en ervaringen uitdrukken

1. Project
2. Tentoonstelling/expositie
6. Vakoverstijgend
7. Vakdocent

Leerlijn beeldend



01. Beleven

Leerlijn beeldendLeerlijn beeldend

Om het hoofdoel te bereiken richten  

wij ons op de volgende subdoelen :

Hoofddoel:

Naam School :

invuldocument

De leerling heeft een breed scala aan vaardigheden ontwikkeld, zoals diverse beeldende technieken, 
maar heeft ook geleerd om zelfstandig of in samenwerking beeldend te werken.

De leerling heeft naast vaardigheden, ook geleerd om creatieve oplossingen te zoeken en hieraan 
uitvoering te geven.

De leerling heeft door toepassing van vaardigheden een sociale en culturele ontwikkeling doorlopen.

De leerling heeft geleerd kritisch te kijken naar de betekenis van kunst en geleerd hoe de discipline kan 
worden ingezet als communicatiemiddel.

De leerling heeft geleerd multidisciplinair te werken.

De leerling heeft geleerd zich op beeldende wijze te uiten en verschillende uitingsvormen ervaren.

De leerling heeft binnen het domein creatief vermogen ontwikkeld waarmee hij of zij nieuwe en/of 
ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor bestaande problemen kan vinden.

Kies subdoel(en) via het dropdownmenu (op pc) of vul zelf subdoel(en) in (op papier).

Anders, namelijk:

Eventuele aanvullende subdoelen:



01. Beleven

Om ons hoofddoel te behalen gebruiken  

wij onderstaande praktische uitwerkingen :

Uitvoering :

 In opdracht van De Blauwe Schuit in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit 2020 is deze  

leerlijn ontwikkeld in samenwerking met Bureau Artifact. Vormgeving door Sjors Ruijgrok. 

Kies praktische uitwerking(en) via het dropdownmenu (op pc) of vul zelf praktische  
uitwerking(en) in (op papier).

Anders, namelijk:
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