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Projectdag Wooncel 
Koppeling biologie en kunst – het gezamenlijke ontwerpen van een ‘wooncel’ 
 

Inleiding 

Voor de leerlingen van HAVO en VWO 2 van Scholengemeenschap Driemark zal er in april 2012 een 

projectweek Wonen plaatsvinden waarin verschillende vakken aan elkaar gekoppeld worden. Deze 

week zal kortom bestaan uit interdisciplinaire projecten waarin het de bedoeling is dat de ogen van 

de leerlingen geopend worden en waarin leerlingen nieuwe koppelingen maken. Er zal in deze 

projectweek één dag aandacht besteed worden aan het ontwerpen van een soort van ‘wooncel’. 

Hierbij werken de leerlingen in groepjes van vier en zullen zij stapsgewijs naar een (tastbaar) 

eindproduct toewerken. De projectdag maakt een koppeling tussen de vakken biologie en kunst. De 

leerlingen zullen op een andere manier naar woonruimtes leren kijken en zich ervan bewust worden 

hoe deze constructies tot stand komen en waar op gelet moet worden bij de bouw. Daarnaast 

worden ze zich ervan bewust hoe er met ruimte omgegaan kan worden en hoe zij met ruimte kunnen 

experimenteren. Het eindproduct zal dichtbij de leerlingen staan, die in samenwerking een nieuwe, 

eigen woonruimte ontwerpen. Hierbij willen we de ‘traditionele’ wegen verlaten en grenzen 

verleggen. Een cocon-achtig ontwerp dat in de bomen hangt of een mobile home1 kan evengoed een 

toekomstige woonruimte vormen als een gebouw dat verankerd is aan de grond. Ook tussenvormen 

zijn mogelijk; zo bestaat het centrum van het nieuwe schoolgebouw uit een soort cocon voor de 

kunstzinnige schoolvakken en de praktijkruimtes voor de exacte vakken. Als inspiratiebron (ook voor 

de leerlingen) gebruiken we verschillende kunstenaars en architecten, die grenzen overschrijden en 

een combinatie maken tussen kunst en natuur. Wat heb je als mens nodig in je leefomgeving? Hoe 

maak je gebruik van ruimte? Hoeveel ruimte heb je nodig en op welke manier verken en vorm je 

deze ruimte? De natuur is van micro- tot macroniveau doortrokken van terugkerende structuren die 

op het vakgebied vab de biologie blootlegt en uitlegt worden en waarmee kunstenaars en 

architecten experimenteren. 

 

                                                           
1
 Dit begrip verwijst naar de kunstenaar en designer Joep van Lieshout en zijn verplaatsbare woon- en werkruimtes. Hierop 

gaan we later in met gebruik van voorbeelden. 
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Hoofdstuk 1: Theoretische onderbouwing 

Visie 

Met onze projectdag willen we leerlingen bewust maken van verbanden in de wereld om hen heen 

en hun ogen openen voor nieuwe ruimtes en de mogelijkheden  van deze ruimtes. Hierin ligt de 

essentie van het project: Hoe schept een mens ruimte binnen beperkte grenzen? Woonruimtes zijn 

juist op een dergelijke manier ingericht, dat er sprake is van veel inhoud met relatief kleine 

grensvlakken. Deze verhouding bespaart bijvoorbeeld energie. Op het biologische vlak zijn vaak grote 

oppervlaktes nodig om stoffen te transporteren. Een spanning ontstaat bij de realisatie: hoe past een 

groot oppervlak binnen een relatief kleine ruimte? 

Gedurende de projectweek zullen de leerlingen interdisciplinair werken, op het raakvlak van biologie, 

kunst ofwel architectuur en techniek. Belangrijk is het dat de leerlingen een kans krijgen om zich te 

uiten, zowel via het medium (eindproduct), alsook in de groep en tijdens de eindpresentatie aan het 

einde van de dag. We zijn ervan overtuigd dat het een toegevoegde waarde voor leerlingen heeft om 

zich niet alleen mondeling of schriftelijk te kunnen uiten maar ook te leren zich door het gebruik van 

hun handen uit te drukken. Leerlingen zijn op deze manier fysiek bezig en in direct contact met het 

materiaal en het maakproces in plaats van met een theoretische uiteenzetting van de leerstof. Ze 

krijgen de kans om hun creativiteit te ontwikkelen en te gebruiken in het proces richting het 

eindproduct. 

 

Onderbouwing en visie vanuit de kunst 

Het begrip kunst staat in dit project zowel voor architectuur als voor beeldende kunst. Er zijn enkele 

kunstenaars en architecten die als voorbeeld dienen voor het project over ‘wooncellen’. We zullen 

onze onderbouwing met ondersteuning van de visie van deze kunstenaars en architecten uitleggen. 

Ook zullen we kort diverse ontwikkelingen in de wereld van de architectuur uit de afgelopen honderd 

jaar belichten en zoeken naar overeenkomsten en verschillen met onze visie op kunst en 

architectuur. Architectuur is een vorm van kunst die zowel esthetisch kan zijn als functioneel. 

Architectuur vormt onze leefomgeving – we leven in architectuur. Architectuur is altijd een heel 

concreet en tastbaar onderwerp geweest in de kunsten. In de eerste helft van de afgelopen honderd 

jaar zijn modernistische architecten er heel bewust mee bezig geweest om architectuur te 

vernieuwen, puurder te maken en een gezonde leefomgeving te scheppen, om vervolgens met deze 

conventies weer te breken.2 In het postmodernisme, de volgende tweede helft, mengde de volgende 

generatie architecten verschillende stijlen uit verleden tijden met elkaar, waardoor eclectische 

bouwwerken ontstonden die buiten de toen bestaande kaders vielen.3 Het ging hierbij vaak om 

‘iconische’ en ‘extravagante’ gebouwen.4 We praten in deze uiteenzetting in de verleden tijd over het 

postmodernisme, wat een bewuste keuze is. Wat is dan kenmerkend voor de hedendaagse manier 

van bouwen? In onze steden lijkt er steeds minder ruimte te zijn; bouwwerken groeien de hoogte in, 

worden compacter maar tegelijkertijd lijkt er ook behoefte te zijn aan een leefbare, groene 

woonomgeving. Wat de kunsten betreft, zijn er enkele denkers die een nieuwe ontwikkeling 

observeren: een ontwikkeling naar tastbare, ervaringsgerichte kunst, die zich verhoudt tot 

maatschappelijke ontwikkelingen. Deze tijd van de nieuwe, ervaringsgerichte kunst noemen deze 

                                                           
2
 Kleiner, F.S. (2006). ‘Europe and America after 1945’, in: Gardner’s Art Through The Ages. Wadsworth: Cengage Learning, 

2e druk: 778-789. 
3
 Idem. 

4
 EDITORIAL (09-12-2011). metamodern architecture. http://www.metamodernism.com/2011/12/09/metamodern-

architecture/ (06-01-2012). 

http://www.metamodernism.com/2011/12/09/metamodern-architecture/
http://www.metamodernism.com/2011/12/09/metamodern-architecture/
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theoretici het ‘metamodernisme’.5  Op de website Notes on Metamodernism wordt het volgende 

paviljoen van Peter Zumthor (2011) als voorbeeld genoemd voor een zichtbare wandel in de 

tegenwoordige architectuur. Dit architectonische werk verhoudt zich tot ontwikkelingen zoals 

financiële crisis en klimaatveranderingen.  

 

6 
 

Dit paviljoen wordt omschreven als ‘een tuin in de tuin’; een gebouw dat in zijn centrum ruimte biedt 

voor een tuin: een intieme, beschouwelijke constructie die uitnodigt om te beleven.7 Volgens de 

architect Zumthor is een tuin een stuk natuur waar we voor zorgen, waarin we planten cultiveren die 

we nodig hebben, een plaats die we beschermen.8 Dit paviljoen belichaamt de verandering in ons 

bewustzijn voor de ruimte om ons heen – onze leefruimte. 
 

The climate crisis [...] is resulting in a growing awareness of the need for a sustainable urban future. As 
a consequence, the increasing demand for sustainable design has caused an ethical turn of sorts in our 
attitude towards the built environment. [...] [I]t is interesting to note that architectural forms are once 
more held in check by functional requirements. For to be able to build ‘green’ architects need to adapt 
their designs to the environmental characteristics – sun, wind, rain – of a specific site.. [T]his tendency 
indicates neither a return to strict functionalism (modern) nor a continuation of boundless formalism 
(postmodern) but points towards new ways of doing, making and thinking that oscillate between 
these poles.

9
 

De reflexieve kant van het metamodernisme toont zich ook in de volgende fotomontage met de 
ondertitel Eco-friendly Villa Savoya, Poissy. Het originele ontwerp is van de modernistische Franse 
architect Le Corbusier uit 1929. Het origineel zet zich af tegen de omliggende natuur door zijn sobere 
witte wanden en de geometrische, abstracte vormentaal, terwijl het begroende gebouw in deze 
fotomontage zich zojuist lijkt in te passen in de (natuurlijke) omgeving. 
 

                                                           
5
 Idem. 

6
 Offenbach, J. Serpentine Gallery Pavilion 2011. Designed by Peter Zumthor. 1 July - 16 October 2011. 2011. Foto. 

http://www.serpentinegallery.org/2011/04/serpentine_gallery_pavillion_2011_zumthor.html (06-01-2012). 
7
 Serpentine Gallery (2011). Serpentine Gallery Pavilion 2011. Designed by Peter Zumthor. 1 July - 16 October 2011. 

http://www.serpentinegallery.org/2011/04/serpentine_gallery_pavillion_2011_zumthor.html (06-01-2012). 
8
 Idem. 

9
 Idem. 

http://www.serpentinegallery.org/2011/04/serpentine_gallery_pavillion_2011_zumthor.html
http://www.serpentinegallery.org/2011/04/serpentine_gallery_pavillion_2011_zumthor.html
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10 
 
Kunst in grote steden zoals Rotterdam, die na de Tweede Wereldoorlog herbouwd moesten worden, 
lijken met wolkenkrabbers gepleisterd. Enkele van deze gebouwen lijken zich echter ook aan te 
passen aan hun omgeving. Zo bestaat de textuur van deze vierkante, enorme blokken uit spiegelende 
ramen, die het beeld van de omgeving weerspiegelen. 
 

11
 

 

Deze techniek werd tevens gebruikt door Zweedse architecten die werken onder de naam 
Inredningsgruppen. Zij bouwden de zogenaamde Treehotels12 in een natuurgebied in Zweden. Deze 
Zweedse architecten hebben hun ontwerpen duidelijk aangepast aan de omgeving waarin ze 
gebouwd zijn, de onaangetaste natuur. Bezoekers kunnen even loskomen van de dagelijkse drukte 
en genieten van de kalmte en de complexiteit en de tegelijkertijd bekende schoonheid van de 
omgeving. Tevens ervaren bezoekers hoe het is om te verblijven in een kunstige, kleine ruimte die 
voldoet aan de basisbehoeften van de mens en dicht bij de natuur staat.13 

                                                           
10

 Zie voor de afbeelding: http://www.metamodernism.com/wp-content/uploads/2011/12/OMighty-Green-by-STAR-

Strategies-+-Architecture-3.jpg en http://st-ar.nl/o-mighty-green-summary/  (06-01-2012). 
11

Zie voor de afbeelding: 
http://us.123rf.com/400wm/400/400/trunorthimages/trunorthimages0903/trunorthimages090300004/4425741-glas-
kantoortoren-genomen-wolkenkrabber-in-rotterdam-holland.jpg (22-12-2011). 
12

 Treehotel/Brittas Pensionat (z.j.) About Us: Concept. www.treehotel.se/?pg=concept (06-01-2012). 
13

 Treehotel/Brittas Pensionat (z.j.) About Us: Environmental Consideration. http://www.treehotel.se/?pg=environment (06-
01-2012). 

http://www.metamodernism.com/wp-content/uploads/2011/12/OMighty-Green-by-STAR-Strategies-+-Architecture-3.jpg
http://www.metamodernism.com/wp-content/uploads/2011/12/OMighty-Green-by-STAR-Strategies-+-Architecture-3.jpg
http://st-ar.nl/o-mighty-green-summary/
http://us.123rf.com/400wm/400/400/trunorthimages/trunorthimages0903/trunorthimages090300004/4425741-glas-kantoortoren-genomen-wolkenkrabber-in-rotterdam-holland.jpg
http://us.123rf.com/400wm/400/400/trunorthimages/trunorthimages0903/trunorthimages090300004/4425741-glas-kantoortoren-genomen-wolkenkrabber-in-rotterdam-holland.jpg
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14 
 

Er blijkt een beweging plaats te vinden van de hedendaagse architectuur richting de natuur. Deze 
tijdgeest willen we centraal stellen in ons lespakket. Hij wortelt echter al in eerdere architectonische 
ontwikkelingen sinds de zogenoemde moderne tijd aanbrak. In het dicht bevolkte Japan ontstond er 
al in 1960 een (postmodernistische) beweging die architectuur en natuur aan elkaar koppelde, 
gesticht door twee architecten: Kiyonori Kikutake en Kisho Kurokawa. 15 Deze architecten noemden 
hun beweging metabolisme, afgeleid van de Latijnse naam voor stofwisselingsprocessen in het 
(menselijke) lichaam. Na de Tweede Wereldoorlog wilden deze architecten mogelijkheden scheppen 
om op een adequate manier om te gaan met de explosief groeiende bevolking en de daardoor 
ontstane behoefte aan woonruimte. “Een centraal thema was dan ook het streven naar een 
dynamische architectuur en stedenbouw die mee zou kunnen groeien met de ontwikkeling van de 
moderne maatschappij.”16 Een belangrijke rol speelde de term “ruimtelijke ordening”; “private 
ruimtes” vormden in deze stroming bauwstenen in een steeds verder groeiende omgeving”. 17 Naar 
analogie van een biologisch organisme zagen deze architecten een stad als een dynamisch 
verschijnsel met een “architectonische 'stofwisseling'”, waarbij de enkele bouwstenen naar behoefte 
vervangen konden worden.18 Het volgende appartementencomplex van Kurokawa illustreert het 
architectonische metabolisme: de Nagakin Capsule Tower in Tokio (1970-72). 
 

19 

                                                           
14

 Zie voor de afbeelding: http://www.treehotel.se/?pg=mirrorcube (05-01-2012). 
15 Anker, E v.d. & Schaik, M. v. (2007). ‘Architectuurstromingen. Metabolisme’, in: Archipedia.  

http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=125 (22-01-2012). 
16

 Idem. 
17

 Anker, E v.d. & Schaik, M. v. (2007). ‘Architectuurstromingen. Metabolisme’, in: Archipedia.  

http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=125 (22-01-2012). 
18

 Idem. 
19

 Idem. 

http://www.treehotel.se/?pg=mirrorcube
http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=125
http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=125
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Één van de eerste architect die wereldberoemd is geworden met de combinatie van architectuur en 
natuur is de Spaanse architect en kunstenaar Antoni Gaudí. Gaudí vormt het chronologische 
beginpunt van onze architectuurhistorische onderbouwing. Deze modernistische architect wordt bij 
de kunstrichting Art Nouveau gerekend die haar oorsprong in de laatste jaren van de 19e eeuw had.20 
In de loop van zijn leven ontwikkelde Gaudí een eigen “organische vormentaal die uniek was in de 
eigentijdse Europese cultuur.”21  
 

Gaudí maakte hierbij gebruik van de mogelijkheden van de traditionele Catalaanse bouwstijl, wat hem 
weer de kans gaf geometrische vormen te bestuderen die nooit eerder waren gebruikt in de 
architectuur, maar in de natuur volop aanwezig waren.

22
 

Hij fundeerde zijn bouwkunst op de onverbrekelijke samenhang tussen statische structuur en 
architectonische vorm, tussen ruimte en ornament, en hij verrijkte de architectuur van afzonderlijke 
gebouwen evenzeer als de vormgeving van het landschap.

23
 

 

    
24

 

25
 

Antoni Gaudí, Casa Batlló, 1904-1906, Barcelona, Spanje 
 

Gaudí en zijn omgang met de relatie tussen kunst of architectuur en natuur dienen ons onder meer 
als voorbeeld en inspiratiebron tijdens de projectdag Wooncel.  

Een andere, tevens hedendaagse kunstenaar, de Nederlander Joep van Lieshout, speelt ook 
met deze twee onderwerpen en de relatie ertussen. Hij beweegt zich met ondersteuning van zijn 
soort van kunstbedrijf Atelier van Lieshout op de grens tussen kunst, architectuur en design.26 Hierin 
vermengt hij zijn visie over het bestaan van en de functie van de mens in de wereld van 

                                                           
20

 Crippa, M.A. (2010). Gaudí. De Volkskrant. Wereld Architecten. Köln: Taschen: 11. 
21

 Idem: 12. 
22

 Idem. 
23

 Idem: 13. 
24

Afbeelding is afkomstig van: 
http://www.barcelonayellow.com/images/stories/barcelona_pictures_batllo/barcelona_pictures_gaudi_casabatllo_41.jpg 
(22-01-2012). 
25

 Z.n. (z.j). Gaudí. Deutsche Ausgabe. Barcelona: Ediciones A. Campañá. Fragment Casa Batlló en natuurlijk 
inspriatiebron. 
26

 Atelier van Lieshout (z.j.). Press. About AVL. http://www.ateliervanlieshout.com/ (11-12-2011). 

http://www.barcelonayellow.com/images/stories/barcelona_pictures_batllo/barcelona_pictures_gaudi_casabatllo_41.jpg
http://www.ateliervanlieshout.com/
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tegenwoordig. Hij probeert zijn publiek bewust te maken van hun eigen zijn en hun manier van leven. 
Het leven en de dood spelen een belangrijke rol in zijn werken; ook het leven dichtbij de natuur en 
het inrichten van het leven op een compacte manier. Joep van Lieshout werd in de jaren 1990 met 
zijn zogenaamde Mobile Homes bekend: bewegende wooncellen op wielen.27 

 

28 
 

De volgende hedendaagse kunstenaar zal ook een belangrijke rol spelen als inspiratiebron 
gedurende het project. Hij is een Duitse kunstenaar met Argentijnse wortels, die op dit moment in 
Museum Hamburger Bahnhof in Berlijn zijn constructies met de naam Cloud Cities tentoonstelt: 
Tomás Saraceno. Zijn werk overschrijdt de grenzen van traditionele ideeën over architectuur. Hij 
speelt met grenzen en het gevoel van grenzeloosheid. Zijn installaties nodigen de bezoeker uit om in 
interactie te gaan, zelf te ervaren. Zijn inspiratie haalt Saraceno uit de natuur; hij is gefascineerd door 
bellen die ontstaan uit zeepsop en door de flexibiliteit en kracht van spinnenwebben.29  
 

                                                           
27

 DutchProfile (03-09-2010). Dutch Profiles: Atelier van Lieshout. http://www.youtube.com/watch?v=AeBRUhMicHk (11-
12-2011). 
28

 Stigter, S./KMM. Joep van Lieshout. Mobile Home for Kröller-Müller.1995. Foto. http://www.kmm.nl/research-
lecture/2/4/Sanneke-Stigter,-Joep-van-Lieshout-Mobile-Home-for-Kr%C3%B6ller-M%C3%BCller,-1995?more=1 (22-01-
2012). 
29

 Schmitz, B. o.a. (2011). ‘Tomás Saraceno.Cloud Cities. 15. September 2011 - 15. Januar 2012’, in: Hamburger Bahnhof - 
Museum für Gegenwart - Berlin. http://www.hamburgerbahnhof.de/exhibition.php?lang=en (11-12-2011). 

http://www.youtube.com/watch?v=AeBRUhMicHk
http://www.kmm.nl/research-lecture/2/4/Sanneke-Stigter,-Joep-van-Lieshout-Mobile-Home-for-Kr%C3%B6ller-M%C3%BCller,-1995?more=1
http://www.kmm.nl/research-lecture/2/4/Sanneke-Stigter,-Joep-van-Lieshout-Mobile-Home-for-Kr%C3%B6ller-M%C3%BCller,-1995?more=1
http://www.hamburgerbahnhof.de/exhibition.php?lang=en
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30 
 
De koppeling naar biologie en specifieker cellen, bijvoorbeeld de volvox – algencellen – kan een 
alerte kijker gemakkelijk maken. De uitvergrote vorm van deze plantaardige cel lijkt sprekend op het 
werk van Saraceno. (De leerkrachten zullen de leerlingen gedurende de uitvoering van de projectdag 
stimuleren om deze koppeling te ontdekken.) Op de biologische kant van de projectdag Wooncel  
zullen we op een later moment dieper ingaan.31 
 
We willen onze kunsttheoretische onderbouwing afsluiten met de visie van het architectenbureau 
dat het nieuwe schoolgebouw ontworpen heeft: het Gerrit Komrij College in Winterswijk. Dit gebouw 
bevindt zich op dit moment in de bouwfase en de leerlingen die ons project gaan volgen, zullen vanaf 
deze zomer 2012 onderwezen worden in dit gebouw. De nieuwbouw had onze zicht op de tijdgeest 
niet beter kunnen bevestigen. Vanaf de buitenkant is er achter een grote glazen wand een cocon-
achtige constructie te zien. Deze constructie, de hanging basket, strekt zich uit over meerdere 
verdiepingen en hierin zullen zowel de kunstzinnige alsook de vaklokalen van de exacte vakken hun 
plek hebben. We hopen daarom dat de uiteindelijke tentoonstelling, die de leerlingen gaan inrichten 
met hun eindproducten, in deze hanging basket mag plaatsvinden. 32 Het laatste woord geven wij 
aan de architecten die dit gebouw ontworpen hebben; dit citaat brengt tot uitdrukking hoe duidelijk 
dit innovatieve schoolgebouw bij ons project past en dit project zal ondersteunen.  

Wij hebben een duidelijke visie als het gaat om stedenbouwkundige en landschappelijke opgaven, 
ruimtelijke inrichting en architectuur. Hierbij wordt steeds de plek als uitgangspunt genomen, met de 
specifieke eigenschappen, verbanden en historie die daarbij horen. [...] Vanuit de specifieke 
omstandigheden van de plek en het gevraagde programma wordt gezocht naar een helder concept 
[...]. Centraal in dit concept staat wat later de ziel van de plek zal worden.

33
 

 

 

                                                           
30

 Tomás Saraceno. Cloud Cities. 2011. Foto’s. Hamburger Bahnhof, Berlijn. 
http://www.hamburgerbahnhof.de/exhibition.php?id=29989&lang=en (16-12-2011). 
31

 Zie hiervoor het tijdspad met dagomschrijving en instructies. 
32

 Ditz al in de komende weken blijken. 
33

 BDP. Khandekar (2010). http://www.khandekar.nl/ (22-01-2012). 

http://www.hamburgerbahnhof.de/exhibition.php?id=29989&lang=en
http://www.khandekar.nl/
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Didactische verantwoording 
De leerlingen werken tijdens deze projectdag Wooncel  in groepen van vier. Het 
samenwerkingsproces tussen de leerlingen zal door deze dag gestimuleerd worden. We zijn er van 
overtuigd dat leerlingen elkaar iets kunnen leren en tegelijkertijd ook van elkaar willen leren. Het is 
stimulerend voor het leerproces wanneer er binnen één groepje, verschillende leerlingen ingedeeld 
zijn, met verschillende kwaliteiten. De ene leerling is bijvoorbeeld meer bèta gericht dan een andere 
leerling, die zich juist graag bezig houdt met creatieve activiteiten. Ieder individu heeft zoals in de 
theorievorming van Howard Gardner34 sterkere intelligenties die verdeeld zijn tussen acht 
verschillende gebieden. Deze zijn gekoppeld aan talenten en interesses. De leerlingen zullen in het 
voortraject aan dit project een Meervoudige Intelligentietest doen en op basis van de uitslag hiervan 
ingedeeld worden in werkgroepjes. Leerlingen worden zich op deze manier bewust van hun 
kwaliteiten,  interesses en hun manier van leren en kunnen hun rol binnen hun groepen hierop 
aanpassen. Daarnaast is het bevorderlijk voor de leersfeer wanneer leerlingen van elkaar weten waar 
hun sterke kanten liggen. Ze leren elkaar hierdoor beter kennen, weten beter wat ze aan elkaar 
hebben, kunnen samen tot oplossingen komen van ‘problemen’ en  kunnen elkaar inspireren. Dit 
zorgt voor een veilige leersfeer en, als het goed is, voor het ontstaan van interessante, creatieve 
processen.  

Aan deze sfeer wordt tevens gewerkt doordat er binnen dit project een duidelijke structuur 
te herkennen is. De leerlingen werken stapsgewijs naar een gezamenlijk eindproduct toe. Doordat er 
structuur geboden wordt, weten de leerlingen wat er van hen verwacht wordt. De leerkracht is er 
verantwoordelijk voor dat de opdrachten duidelijk worden vertaald voor de leerlingen en dat de 
leerlingen geïnspireerd raken. (De docenten die dit project uit gaan voeren zijn ontzettend 
gemotiveerd, dus waarschijnlijk zal het voor hen geen probleem zijn om hun enthousiasme over te 
brengen.) 

 Een duidelijke docentenhandleiding en Prezi’s met toevoegingen en achtergrondinformatie 
zullen de uitvoering van het project ondersteunen en als richtlijn gebruikt kunnen worden door de 
docenten. Het project biedt veel ruimte voor de ideeën, creativiteit en meningen van individuele 
leerlingen. Dit project zal er aan bijdragen dat leerlingen anders naar elkaar kunnen gaan kijken en 
respect voor elkaar opbouwen.  

De leerkrachten op Scholengemeenschap Driemark zijn bezig met de integratie van de 
theorie van de Thinking Skills35 in hun lessen. Met alle stappen binnen dit proces wordt rekening 
gehouden bij de uitvoering van dit project. Deze stappen zijn voor een groot deel te vergelijken met 
stappen binnen een standaard lesmodel dat we hebben gebruikt voor de opzet van de projectdag.36  
Daarnaast hebben we alle stappen geïntegreerd in de leerdoelen voor de leerlingen. Ze waren 
gemakkelijk in te passen binnen de kerndoelen voor kunst- en cultuureducatie37. Juist met dit soort 
projecten wordt aan alle aspecten uit dit model aandacht besteed.  

Daarnaast hebben we de kerndoelen van mens en natuur38 geïntegreerd in het project. De 
koppeling tussen kunst en bèta is in dit project duidelijk zichtbaar en zorgt voor interessante 
verbanden. Kunstaars en architecten maken namelijk regelmatig gebruik van organische vormen en 
verwerken biologische structuren en processen uit de natuur in hun werk.39 In eerste instantie zou 
deze koppeling misschien niet meteen gemaakt worden, maar zoals Johann Wolfgang von Goethe al 
zei: “Natuur en kunst schijnen elkaar te ontlopen, maar hebben elkaar eer men het denkt, 

                                                           
34

 Kagan, S. & Kagan, M (2000) Het complete MI boek deel 1, 2 en 3. Vlissingen: Bazalt.  
35

 Giftedmiller (z.j.) GT Weekly Teaching Strategy: Thinking Actively in Social Context. 
http://giftedmmiller.wikispaces.com/GT+Weekly+Teaching+Strategy+Thinking+Actively+in+Social+Context (06-01-2012). 
36

 Visser, I. (2005) ‘Bijlage 2: Het lesvoorbereidingsmodel’, in: Leraar worden, een competentiegerichte aanpak. Heeswijk-
Dinther: Uitgeverij Esstede bv. pp. 137. 
37

 SLO (2007) Concretisering van de kerndoelen kunst en cultuur: Kerndoelen voor de onderbouw VO.  
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00006/kunst_en_cultuur_24_mei_2007_LR.pdf/ (08-01-2012). 
38

 SLO (2007) Concretisering van de kerndoelen mens en natuur: Kerndoelen voor de onderbouw VO. 
http://ko.slo.nl/00001/mens_en_natuur_def.pdf/ (12-01-12). 
39

 Berghs, H. (2001) ‘Natuur en kunst’, in: Kunst, opvoeding en ontwikkeling: Basisboek kunstzinnige vorming. Soest: 
Uitgeverij H. Nelissen: pp. 18. 
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gevonden...”40. Om dicht bij de leerlingen te blijven wordt onder andere de nieuwbouw van het 
Driemark schoolgebouw als voorbeeld gebruikt, het Gerrit Komrij College, waarin  een interessante 
organische coconvormige constructie op te merken is.  

Via dit project werken de leerlingen ervaringsgericht. De leerlingen krijgen de ruimte om hun 
eigen ervaringen te koppelen aan de opdrachten binnen dit project; een voorbeeld hiervan is de 
opdracht waarin ze hun eigen woonruimte moeten tekenen. Leerlingen krijgen daarnaast de ruimte 
om hun gecreëerde wooncellen tentoon te stellen. Ze richten deze tentoonstelling in door zich in te 
leven in de kunstenaar. Leerlingen delen hun ervaringen en meningen over het getoonde werk van 
de verschillende architecten en kunstenaars met de rest van de groep en geven antwoord op 
kritische kijkvragen of open, filosofisch getinte vragen. Deze vragen zijn verwerkt in de 
docentenhandleiding. De ogen van leerlingen worden geopend, zodat ze een nieuwe ervaring 
beleven, nieuwe verbanden leggen tussen kunst en biologie en op een nieuwe manier naar zichzelf 
en hun omgeving kijken.  

Na de inleiding gaan de leerlingen zelf aan het werk met  het maken van een moodboard en 
een tekening van de plattegrond van hun wooncel. Daarnaast maken ze een tekening die toont hoe 
de buitenkant van de wooncel eruit ziet en denken ze alvast na over hoe ze hun werk willen gaan 
tentoonstellen. De leerlingen zullen hun werk tentoonstellen voor medeleerlingen, docenten, ouders 
en andere geïnteresseerden in de hanging basket, de kern van de nieuwbouw van het toekomstige 
Gerrit Komrij College.41 Deze locatie is perfect voor de tentoonstelling, omdat het interessante 
bouwconstructies toont. Tevens komt de nieuwe school op deze manier alvast iets dichter bij de 
leerlingen te staan.  

We hopen dat  de leerlingen er een beeld van krijgen hoe kunstenaars zich kunnen voelen 
tijdens hun werkproces. De leerlingen ervaren tevens met welke elementen kunstenaars rekening 
moeten houden tijdens de voorbereiding en totstandkoming van een tentoonstelling. Het zal 
motiverend werkend om naar een tentoonstelling toe te werken. Leerlingen zullen kwaliteit willen 
leveren en eerder kritisch tegenover hun werk staan.  

Door middel van dit project sluiten we aan bij de hedendaagse tijdgeest waarin het ervaren 
zelf voorop staat. Door de leerlingen samen aan dit project te laten werken maken ze eenzelfde 
ontwikkeling mee. Volgens twee docenten aan de Radboud Universiteit te Nijmegen hangt deze 
behoefte aan ervaringsgerichte cultuuruitingen samen met maatschappelijke, politieke en sociale 
ontwikkelingen zoals de kredietcrisis en klimaatveranderingen. Zoals in voornoemde 
kunsttheoretische verantwoording al benoemd, geven deze docenten de tijd waarin wij leven de 
naam metamodernisme.42 De gevoelsmatige beleving ofwel affectieve binding staan volgens deze 
theoretici centraal bij het ondergaan van een culturele uiting. Deze ontwikkeling is ook te traceren in 
musea die educatieve projecten aanbieden.43 Wij kunnen natuurlijk niet achterblijven en gaan mee 
met deze ontwikkelingen in de maatschappij, het onderwijs en in de wereld van de kunsten. 

 

 

 

                                                           
40

 Geciteerd in: Berghs, H. (2001) ‘Natuur en kunst’, in: Kunst, opvoeding en ontwikkeling: Basisboek kunstzinnige vorming. 
Soest: Uitgeverij H. Nelissen: 17. 
41

 Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal er nabij de het nieuwe schoolgebouw een ruimte voor ingericht worden. 
42

 EDITORIAL (13-02-2011). Twijfel. http://www.metamodernism.com/2011/02/13/metamodernisme/ (06-01-2012).      
43

 Stevens, M. (19-11-2011). ‘Experimentally experiential ambitions: some thoughts on the metamodern museum’, in: Notes 
of Metamodernism. Art. http://www.metamodernism.com/2011/11/19/experimentally-experiential-ambitions-some-
thoughts-on-the-metamodern-museum/ (06-01-2012). 

http://www.metamodernism.com/2011/11/19/experimentally-experiential-ambitions-some-thoughts-on-the-metamodern-museum/
http://www.metamodernism.com/2011/11/19/experimentally-experiential-ambitions-some-thoughts-on-the-metamodern-museum/
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De dialectiek van Scholengemeenschap Driemark 
 
Thinking skills:  

44 
 
Inventariseren 

Wat weet ik al over het onderwerp? 

Identiteit 
Hoe luidt de opdracht? 

Verzamelen/brainstormen 

Wat kan ik bedenken? Wat komt bij me op bij het onderwerp? Wat weet ik al over het onderwerp? 

Beslissen 

Welk idee is het beste? 

Uitvoeren 

Aan de slag! 
Evalueren 

Hoe heb ik het gedaan en waarom juist zo? 

Communiceren 

Het delen van ervaringen 

Leren uit ervaring 

Wat heb ik geleerd? 

 

Deze cirkel omschrijft op een overzichtelijke manier de stappen die de leerlingen tijdens de 
projectdag nemen. De stappen zijn in uitgebreide vorm tevens in onze leerdoelen te vinden. 
 

 
Kerndoelen vanuit het vakgebied kunst en cultuur45, vertaald naar specifieke leerdoelen 
gekoppeld aan de projectdag Wooncel 

 
Produceren 

48. De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht 
van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen 

gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en 

communicatie te bewerkstelligen. 

                                                           
44

 Giftedmiller (z.j.) GT Weekly Teaching Strategy: Thinking Actively in Social Context. 
http://giftedmmiller.wikispaces.com/GT+Weekly+Teaching+Strategy+Thinking+Actively+in+Social+Context (06-01-2012).  
45

 SLO (2007) Concretisering van de kerndoelen kunst en cultuur: Kerndoelen voor de onderbouw VO.  
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00006/kunst_en_cultuur_24_mei_2007_LR.pdf/ (08-01-2012). 
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Specifieke leerdoelen: 

 De leerlingen produceren in groepsverband een eigen wooncel in 2D waarin zij zouden 
kunnen/willen wonen. Hiervoor maken zij gebruik van de disciplines die binnen het gebied van 
beeldende kunst (tekenen) vallen. 

 De leerlingen doorlopen in stappen verschillende fasen van het creatieve proces en het 
ontwerpproces: 

1. De leerlingen geven uitdrukking aan hun basisbehoeften; dit doen zij door een schets te 
ontwerpen van een eigen wooncel. Ze beschrijven hun gevoelens en ervaringen hierbij en 
communiceren hierover met groepsgenoten door de schetsen met elkaar te vergelijken.  

2. De leerlingen komen door vergelijkingen te maken met deze eerste schets van groepsgenoten tot 
een gezamenlijk product, een gezamenlijke wooncel. Dit doen ze door te onderzoeken welke 
basisbehoeften gemeenschappelijk zijn. Vanuit hier doen ze onderzoek, door middel van het 
maken van een moodboard en door te brainstormen, naar relevante materialen en werkwijzen 
die geschikt zijn voor de uitvoering van de gezamenlijke praktijkopdracht. 

3. Bij het ontwerpen houden de leerlingen er rekening mee dat ze hun creaties en het 
ontwerpproces kunnen toelichten. De leerlingen maken een koppeling met voorbeelden vanuit 
het vakgebied van biologie en het werk van kunstenaars en architecten dat tijdens de inleiding 
van het project getoond werden. 

4. De leerlingen staan tijdens het proces open voor suggesties van anderen ter verbetering van het 
(eigen) creatieve proces of product. 

5. De leerlingen maken tijdens de tentoonstelling van het gemaakte kunstzinnig werk een 
vergelijking tussen het eigen werk en het werk van andere groepen. Tevens kunnen zij 
mondelinge en schriftelijke feedback geven op het werk van andere leerlingen. 
 

 

Presenteren 

49. De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan 

derden te presenteren. 
 

Specifieke leerdoelen: 

 De leerlingen presenteren hun kunstzinnig groepswerk aan medeleerlingen en andere 
geïnteresseerden in de vorm van een tentoonstelling in of nabij het de nieuwbouw van de 
nieuwe school. Hier zal het werk tot zijn recht komen. 

 De leerlingen maken optimaal gebruik van de beschikbare ruimte om het werk te presenteren. 
Hiervoor verwerken ze eerder behandelde stof over het inrichten van tentoonstellingen. Ze 
maken hun creatieve proces zichtbaar en tonen de betekenis van hun werk op een 
overzichtelijke en compacte manier, door bijschriften en een praatje te houden bij hun 
ontworpen cel. 

 

 

Beleven 

50. De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te 

luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans-, en filmvoorstellingen. 
 

Specifieke leerdoelen: 

 De leerlingen worden zich bewust van hun eigen leefomgeving en de ruimte die deze omgeving 
inneemt. Dit doen ze door verschillende vormen van cellen te bekijken, te benoemen en deze 
vervolgens in groepsverband in overleg te structureren. 

 De leerlingen kijken naar voorbeelden van beeldende kunst en architectuur via een Prezi 
presentatie, benoemen wat ze zien en koppelen hier de verkregen informatie over de natuur en 
cellen vanuit het vak biologie aan.  
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 De leerlingen verbreden hun blik door de koppeling te maken tussen biologie en kunst. Ze 
ontdekken hoe ze zelf op een compacte en efficiënte manier (kunnen) leven en dat iedereen zijn 
eigen woonruimte/wooncel nodig heeft en inneemt. Ze ontwerpen een op organische vormen 
gebaseerde, compacte wooncel.  

 De leerlingen kunnen kenmerken benoemen van organische kunst en hedendaagse architectuur. 
Ze verwerken verkregen historische achtergrondkennis in de vorm van kunstgeschiedenis en 
kunstbeschouwing hierover in hun eindwerkstuk door hiernaar te verwijzen in het ontwerp van 
hun wooncel zelf of door deze koppeling te benoemen tijdens de tentoonstelling. 

 

 

Verslagleggen 

51. De leerling leert met behulp van visuele en auditieve middelen verslag te doen van 

deelname aan kunstzinnige activiteiten als toeschouwer en als deelnemer. 
 

Specifieke leerdoelen: 

 De leerlingen interpreteren het werk van de kunstenaars en architecten dat wordt getoond in de 
Prezi presentatie. Ze reageren op beschouwende vragen die bij het afgebeelde werk worden 
gesteld en filosoferen over de bedoelingen en inspiratiebronnen van de kunstenaars. 
De leerlingen beschrijven en interpreteren hun eigen werk (en eventueel het werk van 
medestudenten). 
 

 
Reflecteren 

52. De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van 

anderen waaronder dat van kunstenaars. 
 

Specifieke leerdoelen: 

 De leerlingen interpreteren (en reflecteren op) het werk van de kunstenaars en architecten dat 
wordt getoond in de Prezi presentatie. Ze reageren op beschouwende vragen die bij het 
afgebeelde werk worden gesteld en filosoferen over de bedoelingen en inspiratiebronnen van de 
kunstenaars. Hierbij verwerken ze basisbegrippen als: (organische) vormen, kleur, structuur, 
ruimte(lijkheid), constructie. 

 De leerlingen reflecteren op het eigen proces, het groepsproces, het samen ontworpen 
eindproduct en het eindproduct van medeleerlingen tijdens het reflectiemoment, de 
tentoonstelling.  

 De leerlingen beschouwen het werk van anderen discussiëren over de betekenis van het 
eindwerkstuk. Ze onderscheiden hierbij de boodschap van de maker en de eigen reactie. 
Wanneer er een veilige leeromgeving is, is het mogelijk dat leerlingen hun mening over werk van 
anderen kunnen uiten en beargumenteren. 
 

 
Kerndoelen vanuit het vakgebied mens en natuur46, vertaald naar specifieke leerdoelen gekoppeld 

aan de projectdag Wooncel 

29. 

De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied 

van de niet-levende natuur en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks 

leven.  

 

                                                           
46

 SLO (2007) Concretisering van de kerndoelen mens en natuur: Kerndoelen voor de onderbouw VO. 
http://ko.slo.nl/00001/mens_en_natuur_def.pdf/ (12-01-12).      
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De koppeling met het project: 
- De leerling leert kennis te verwerven over sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en 

niet-levende natuur. Bij dit project zullen de sleutelbegrippen materie, kracht, beweging en 
constructies aan bod komen met betrekking tot cellen met celkernen en met betrekking tot 
architectonische bouwwerken. Daarnaast zal er aandacht geschonken worden aan de mens 
en de basisbehoeften die hij nodig heeft om te kunnen functioneren. De leerlingen zullen 
ordening aanbrengen in verschillende afbeeldingen die betrekking hebben op de natuur en 
het leven en worden zich bewust van de verhouding tussen mens, plant en omgeving.  

 
30. 
De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving 
(milieu) en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit 
daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.  
 
De koppeling met het project: 

- De leerling leert kennis te verwerven over de wisselwerking tussen, mens dier en plant en 
zijn of haar omgeving. De leerling ontwikkelt een wooncel  die bouwtechnisch optimaal 
gebruik maakt van de omgeving en opgaat in de omgeving. Deze wooncel past zich als het 
ware aan aan de omgeving, net als organismen gewend zijn om te doen in ons ecosysteem.  

 

31. 

De leerling leert o.a. door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in 

processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving en milieu.  

 

Bij dit kerndoel gaat het erom dat leerlingen: 

 Kennis verwerven via o.a. praktisch werk over processen 

 Kennis over processen in relatie brengen met omgeving en milieu 

 

De koppeling met het project: 

- De leerling leert doordat er ogen geopend worden tijdens deze projectdag. De leerling 

bekijkt namelijk inspiratiemateriaal van kunstenaars en architecten die de koppeling maken 

met de natuur en biologische termen en ontdekt hierdoor beter wat zijn relatie is met de 

omgeving en het milieu. Termen als stofwisseling, groei en ontwikkeling kunnen aan bod 

komen. Daarnaast wordt besproken hoe wij ons aanpassen aan de omgeving. Termen als: 

recreatie, technische ontwikkelingen en consumentengedrag kunnen gemakkelijk aan bod 

komen tijdens deze projectdag. 

 

32.  
Dit kerndoel is niet van toepassing op dit project.  
 
33. 
De leerling leert door onderzoek kennis te verwerven over voor hem relevante technische producten 
en systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten en op planmatige wijze een technisch 
product te ontwerpen en te maken. 
 
Bij dit kerndoel gaat het erom dat leerlingen: 

 Kennis verwerven over relevante technische producten en systemen 

 Kennis naar waarde schatten 

 Technisch product ontwerpen 
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 Technisch product maken 
 
De koppeling met het project: 

- Dit kerndoel heeft betrekking op techniek en de samenleving. Tijdens de projectdag leert de 
leerling kennis te verwerven over voor hem relevante technische producten en systemen. De 
leerling komt in aanraking met werk van kunstenaars en het technische werk van 
architecten. Op basis van deze aanraking creëert de leerling een eigen technisch bouwwerk 
dat gebaseerd is op de natuur. De leerlingen werken probleemoplossend, ze moeten 
namelijk een constructie bedenken voor een zo compact mogelijk en functioneel mogelijke 
wooncel. Dit voorstel zou in principe in de praktijk realiseerbaar moeten zijn. 

 

34. 

De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van de bouw en functie van het menselijk lichaam, 

verbanden te leggen met het bevorderen van lichamelijke en psychische gezondheid en daarin een 

eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

Bij dit kerndoel gaat het erom dat leerlingen: 

 In hoofdzaken kunnen uitleggen bouw en functie van het menselijk lichaam zijn 

 Verbanden leggen tussen het lichaam en het bevorderen van gezondheid 

 Verantwoordelijkheid nemen voor eigen lichaam en gezondheid 
 
De koppeling met het project: 

- De leerling komt in aanraking met de manier waarop verschillende kunstenaars (zoals Joep 
van Lieshout) tegen de bouw en functie van het menselijk lichaam aankijken. Ogen worden 
geopend en vanuit hier wordt het denkproces gestimuleerd dat betrekking heeft op het 
eigen zijn, de eigen behoeften en manier van leven binnen de eigen leefomgeving, 
leefcel/wooncel. De leerling leert keuzes maken over de indeling van een wooncel op basis 
van wonen, houding, omgeving en is op deze manier tegelijkertijd bezig met zelfreflectie. 

 
35. 
De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen in zijn omgeving en hoe hij de 
veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, 
verkeer) positief kan beïnvloeden. 

 
Bij dit kerndoel gaat het erom dat leerlingen: 

 Op een planmatige manier zorg verlenen: 

 aan jezelf, anderen en de omgeving 

 in verschillende leefsituaties waar ze zelf mee te maken hebben 

 Leren positieve keuzes te maken in het dagelijks leven 

 Rekening houden met veiligheid 
 

De koppeling met het project: 
- De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf en anderen. Hij leert hoe hij samen 

met groepsgenoten in een wooncel zou kunnen overleven en wat daarbij nodig is om de 
leefsituatie positief te beïnvloeden. Hij denkt na over welke elementen er nodig zijn om in 
zijn behoeften te voldoen en houdt hierbij rekening met medeleerlingen. Hiervoor moet 
overlegd en gediscussieerd worden. Om te komen tot een leefbare wooncel rekening 
gehouden worden met technologische ontwikkelingen, sociale factoren, demografische 
factoren en culturele factoren. Ook denkt de leerling aan zijn eigen veiligheid en de veiligheid 
van de groep (hygiëne, zorg voor milieu, rekening houden met elkaar). 
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Hoofdstuk 2: uitwerking van de projectdag Wooncel 
Tijdspad  voor de uitvoerende docenten: 
 

Vooraf aan de projectweek: 
De projectdag Wooncel zal plaatsvinden in week 14, op maandag en dinsdag, 2 en 3 april 2012. De 
leerlingen zullen op deze dag ongeveer zeven uur hebben om intensief bezig te zijn met het project. 
Hier houden we rekening mee in de tijdsplanning. 
Vooraf aan deze projectdag zullen de leerlingen alvast een aantal voorbereidende activiteiten uit 
moeten voeren, zodat de dag succesvol zal gaan verlopen.  
Hieronder staat een tijdsplan dat aangehouden zou kunnen worden ter voorbereiding van deze dag. 
Hier kan natuurlijk van afgeweken worden, mocht het niet haalbaar zijn in deze weken om deze 
voorbereidingen te treffen. 
 
Week 10 – 11: 
Leerlingen activeren om een tentoonstelling te bezoeken en de indeling hiervan te bestuderen 
De leerlingen zullen aan het eind van de projectdag hun gemaakte werk presenteren in of nabij het 
nieuwe schoolgebouw. Vandaar dat het wenselijk is dat de leerlingen vooraf aan de projectdag stil 
hebben gestaan bij de opbouw en indeling van een tentoonstelling in een galerie of een museum. 
Ideaal zou het zijn, wanneer ze van tevoren één museum of één van de Winterwijkse galerieën als 
Helpuzelven of Tricot hebben bezocht. Daarbij krijgen ze dan een kijkvraag mee om te gaan bekijken 
hoe de opbouw van de tentoonstelling in elkaar zit.47 Twee weken vooraf aan deze dag is het 
wenselijk te bespreken hoe leerlingen de bezochte tentoonstelling hebben ervaren en wat ze gezien 
hebben. Ook zal de nadruk gelegd worden op hoe een tentoonstelling in het algemeen is 
opgebouwd. 
 
Week 12: 
Bespreken van de inrichting en structuur van een tentoonstelling 
In de les beeldende vorming kan er kort aandacht besteed worden aan de ervaringen van de 
leerlingen en aan de opbouw van een tentoonstelling. 
 
Vragen die aan de leerlingen gesteld kunnen worden: 

- Naar welke tentoonstelling ben je geweest? 
- Wat werd er tentoongesteld? 
- Als je één ding mocht kiezen, wat vond je het meest interessant en waarom? 
- Hoe was het werk gepresenteerd? 

- Een kunstwerk centraal gesteld?  
- Zag je meerdere kunstwerken in één ruimte? Had het werk in diezelfde zaal verbinding met  
elkaar? Zo ja, hoe zag je dit dan? 
- Hoe wist je wie de kunstenaar was? 
- Was het duidelijk wat de kunstenaar bedoeld had met zijn werk? Hoe kwam je hier achter?  
  Misschien doordat je een folder kreeg of doordat er een korte tekst naast het werk hing? 
- Of stond er niets bij het kunstwerk geschreven en mocht je zelf betekenis geven aan het 
kunstwerk? Dan is het werk waarschijnlijk meer gericht op je eigen ervaring, over wat voor 
gevoel of gedachten je er zelf bij kreeg. Wat was je gevoel er dan bij of wat dacht je? 

- Stel jij bent een kunstenaar en hebt je eigen kunstwerk gemaakt in de vorm van een schilderij 
of beeld: Hoe zou jij zelf een tentoonstelling inrichten? Waar houd je rekening mee als 
kunstenaar? 

 

                                                           
47

 Zie ter inspiratie ook de vragen bij week 12. 
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Op het bord wordt genoteerd met welke punten leerlingen komen. Deze punten worden 
meegenomen naar de projectdag. Zodat de leerlingen alvast over het tentoonstellen van hun werk 
hebben nagedacht en terug kunnen kijken op deze belangrijke punten. 
 
Week  13: 
Verdieping in Meervoudige Intelligenties en het maken van een intelligentietest 
Leerlingen maken voorafgaand aan de projectweek een intelligentietest op basis van de theorie van 
Howard Gardner.48 Gardner heeft ontdekt dat er acht (tegenwoordig zelfs negen) verschillende 
soorten intelligenties zijn. Ieder individu heeft een aantal intelligenties die sterker ontwikkeld zijn 
dan andere intelligenties.  

Tijdens een les beeldende vorming of biologie worden de verschillende intelligenties die er 
zijn, besproken. De leerlingen krijgen een klein werkboekje49 waarin de acht intelligenties redelijk 
eenvoudig beschreven staan en waarin een korte intelligentietest staat die de leerlingen voor zichzelf 
in moeten vullen. Deze test heeft Scholengemeenschap Driemark in handen gekregen tijdens een 
inspiratiedag over Meervoudige Intelligenties. Leerlingen zullen moeten omcirkelen welke 
beweringen die beschreven zijn duidelijk op hen van toepassing zijn.  

Op basis van de uitslagen worden leerlingen ingedeeld in werkgroepen van vier leerlingen. Er 
wordt een koppeling gemaakt tussen leerlingen die meer in de richting gaan van de logisch-
mathematische intelligentie, de visueel-ruimtelijke intelligentie en de naturalistische intelligentie. 
Daarnaast zullen leerlingen die meer in de richting van de verbaal-linguïstische intelligentie zitten 
worden gemengd met leerlingen die sterker naar de intrapersoonlijke intelligentie of de 
interpersoonlijke intelligentie neigen; zodat het doen, het denken en het leiding geven beter samen 
kan komen. De muzikaal-ritmische intelligentie en de lichamelijk-kinesthetische intelligentie lijken 
buiten dit project te vallen, maar leerlingen die uitblinken op dit gebied hebben vast ook één of 
meerdere van de andere intelligenties waar ze een connectie mee hebben. Lichamelijk-
kinesthetische leerlingen zijn namelijk ook doeners en sociaal vaak redelijk sterk. Muzikale-ritmische 
leerlingen zijn vaak ook creatief.  

Er wordt door middel van deze indeling rekening gehouden met de verdeling van 
verschillende kwaliteiten van de leerlingen. Creatieve leerlingen komen in aanraking met leerlingen 
met andere kwaliteiten, bijvoorbeeld op het bèta gebied. Leerlingen worden zich bewust van hun 
eigen sterke kanten en interesses en leren hoe ze deze kwaliteiten het beste in kunnen zetten en uit 
kunnen bouwen: De leerlingen leren leren. 

 
Huiswerkopdracht 
Het zoeken van afbeeldingen voor een moodboard 
Op de projectdag zelf zullen leerlingen materiaal mee moeten nemen waarmee ze tijdens deze 
projectdag een moodboard gaan maken.  
Ter voorbereiding is het de taak van iedere leerling om de week vooraf aan de projectdag op het 
intranet/blackboard van Scholengemeenschap Driemark vijf afbeeldingen te bezichtigen, die wij 
vooraf uitgekozen hebben.50 
Ze bekijken de volgende afbeeldingen: 

- De volvox cel, een algencel (vanuit de biologie). 
- Één mobile home van Joep van Lieshout: de bewoonbare baarmoeder (menselijke orgaan) 
- Één werk van de architect Kisho Kurikawa, (post)moderne architectuur, geïnspireerd op 

omgeving.  
- Treehouse in de vorm van een bol,  voor het natuurlijke aspect en de natuurlijke omgeving. 
- Één biosfere van Thomas Saraceno. 

 

                                                           
48

 Kagan, S. & Kagan, M (2000) Het complete MI boek deel 1, 2 en 3. Vlissingen: Bazalt. 
49

 Zie bijlage. 
50

 Zie bijlage. 
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Het is de opdracht om bij iedere afbeelding, die ze bekijken, één afbeelding te vinden die ze bij deze 
afbeelding vinden passen en mee te nemen naar school.  
 
Vragen die gesteld kunnen worden bij deze opdracht zijn bijvoorbeeld: 

- Waar doet de afbeelding je aan denken? Neem hiervan een afbeelding mee naar school. 
- Welke connectie maak je? 
- Denk  ook alvast na over waar het project over zal gaan. 

 
De opdracht houden we open, om de creatieve ideeën van de leerlingen de loop te kunnen laten 
gaan. Uiteindelijk maken de leerlingen op basis van het inspiratiemateriaal, dat getoond wordt via 
een Prezi, alsook op basis van hun eigen ideeën en behoeften en op basis van hun meegenomen 
materiaal één moodboard. Dit moodboard dient als basis voor het uiteindelijke ontwerp van de 
wooncel die de leerlingen in groepen van vier gaan ontwerpen in 2D.  
 
Bekendmaken van groepsindeling via blackboard/intranet 
De leerlingen worden vooraf aan de projectdag op de hoogte gesteld van de groepsindeling en de 

lokaalindeling, zodat ze meteen in het goede lokaal, in de juiste groep zitten. Op deze manier kan de 

dag meteen beginnen. De leerlingen worden verdeeld over het biologielokaal en het beeldende 

vormingslokaal. Deze lokalen grenzen aan elkaar. Op één dag wordt er dus aan twee klassen tegelijk 

lesgegeven. Op deze manier zijn meerdere leerlingen met hetzelfde project bezig en kunnen ze 

elkaar inspireren. Tevens is dit handig voor de twee docenten. Ze kunnen elkaar op de hoogte 

houden van ontwikkelingen en elkaar waar nodig is, aanvullen. 
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Dagindeling en tijdspad voor de projectdag Wooncel 
 

Activerende inleiding:  08.30 – 09.30 uur 
Het oriënteren op soorten cellen en wooncellen 
 

10 minuten verwelkomen leerlingen, start project 
Benodigdheden: Prezi Cel-Spel. Afbeeldingen voor Cel-Spel. 
De Prezi is alvast geopend en de eerste afbeelding is zichtbaar. De leerlingen worden welkom 
geheten en zijn al in groepen van vier gaan zitten in het lokaal voor beeldende vorming of in het 
daarnaast gelegen biologielokaal. 
 
Vragen die gesteld kunnen worden ter inleiding: 

- Waar denk je dat de projectdag over zal gaan? 
- Wat denken jullie dat jullie vandaag zullen gaan doen? 

Ze hebben namelijk al een beeld gekregen door de vijf afbeeldingen vooraf te bestuderen als 
huiswerkopdracht. 

Vanuit deze beginvragen die beantwoord worden door de leerlingen worden de kaartjes voor het 
Cel-Spel uitgedeeld. 
 
Activerende opdracht waarbij de leerlingen een reeks afbeeldingen ordenen in vooraf bepaalde 
werkgroepen van 4 leerlingen 
Doel: De leerlingen komen tot het inzicht dat alles om ons heen uit cellen bestaat. Ze realiseren zich 
dat iedere soort cel bestaat uit een bepaalde structuur en dat iedere cel ruimte inneemt die 
functioneel en compact is ingericht. Als je (uitgeklapte) organen in ons lichaam bijvoorbeeld naast 
elkaar zou gaan leggen zou er een heel groot oppervlak ontstaan 
. 
Benodigdheden: Twaalf afbeeldingen voor het Cel-Spel, Prezi Cel-Spel. 
 
De leerlingen krijgen per groepje twaalf plaatjes die betrekking hebben op biologische cellen en 
andere soorten cellen, zoals wooncellen. Dit loopt uit tot de aarde als cel, met celkern.  
De leerlingen leggen mogelijke verbanden  en structureren afbeeldingen van:  atoom, DNA, cel, 
eencellig pantoffeldiertje, schimmel, volvox cel, huidcel, mens(elijk lichaam), kamer, gebouw/huis, 
stad(sstructuur) en wereld(bol). 
 
10 minuten voor uitleg en ordenen 
Op de Prezi staan alle benamingen van wat er op de afbeeldingen getoond wordt. Deze mogen 
zichtbaar zijn voor de leerlingen. Leerlingen proberen om te plaatsen wat voor benaming bij ieder 
plaatje hoort en gaan ze ordenen op de twee voor hun meest logische manieren. Beiden manieren 
en de keuzes die daarbij horen moeten ze kunnen toelichten. Interessant aan dit ‘spel’ is dat de 
leerlingen moeten overleggen met elkaar en het is dan ook de bedoeling dat er een levendige 
discussie ontstaat. Dit vooral ook doordat er in iedere groep leerlingen zijn ingedeeld met 
verschillende interesses en die dus ook verschillende manieren van kijken en doen vertonen. Er kan 
geordend worden van klein naar groot, op kleur, op soort cel, alfabetisch enzovoorts. 
 
15 minuten voor nabespreken van keuzes aan de hand van de Prezi 
In de Prezi zijn alle afbeeldingen te zien, met de juiste benaming erbij. Vanuit het middelpunt kan de 
volgorde naar keuze bepaald, uitgelicht en toegelicht worden. 
Het is de bedoeling dat hier een moment van verdieping komt in de biologie. De docent kan kort 
vertellen wat te zien is op iedere afbeelding, dit kan tevens uitgelegd worden door leerlingen die 
over deze kennis beschikken.  
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10 minuten voor het schillen van een mandarijn in één stuk en nabespreking 
Doel: De leerlingen ervaren het begrip cel op een simpele en uitdagende manier en worden zich 
bewust van de compacte indeling van een cel in de vorm van een mandarijn en de 
ruimte/oppervlakte  die deze ‘cel’ inneemt na het schillen. 
 
Benodigdheden: Evenveel mandarijnen als er leerlingen zijn. Prezi Cel-Spel. 
Na het bespreken van de cellen kan op de Prezi doorgeklikt worden naar de opdracht over de 
mandarijn. 
 
Als beloning en als klein leermomentje krijgen alle leerlingen een mandarijn. De leerlingen worden 
uitgedaagd om de mandarijn binnen 3 minuten in één geheel te schillen. Dit kan als soort van 
competitie gepresenteerd worden.  
 
Aan de hand van de geschilde mandarijnen kunnen de begrippen: ruimte, compactheid en cel 
uitgelegd worden. Niet alleen de schil heeft nadat ze van de mandarijn gescheiden is meer 
ruimte/oppervlakte nodig maar ook elk partje van de mandarijn kan netjes uitgelegd worden of naast 
elkaar gelegd worden, om te tonen hoeveel ruimte een mandarijn na het schillen inneemt.  
Begrippen als: structuur, ordening, cel en woonruimte kunnen even teruggehaald worden. 
Na afloop mag de mandarijn opgegeten worden. 
 
Optioneel: 
De leerlingen kunnen in de schil van hun mandarijn vervolgens een eigen woonindeling tekenen met 
de vijf belangrijkste dingen die ze nodig hebben om te kunnen overleven. Maar het zou maar zo 
kunnen zijn dat niet iedere leerling even handig is in het schillen van de mandarijn. 
Ook zou het kunnen dat er weinig mandarijnen in de winkel verkrijgbaar zijn begin april. Dan kan er 
eventueel gekozen worden voor een ander soort fruit dat te pellen is, met een kern. 
 
15 minuten voor de opdracht ‘Denken in Structuren: Het ontwerpen van een eigen wooncel’ 
Doel: De leerlingen worden zich van hun eigen leefomgeving/cel bewust en kunnen benoemen welke 
elementen ze nodig hebben om te kunnen functioneren binnen hun eigen wooncel. 
Benodigdheden: A2 vel papier per groep. Potloden. 
 
Placemat:  5 tot 10 minuten 
Ieder groepje van vier leerlingen krijgt een A2 vel papier dat wordt verdeeld in vier vakken volgens 
het placemat principe. In het midden komt ‘Mijn Wooncel’  te staan. 
De leerlingen gaan voor zichzelf nadenken over wat er volgens hen in een woonruimte aanwezig 
moet zijn. Wat hebben de leerlingen absoluut nodig om te kunnen functioneren? 
Iedere leerling bedenkt vijf elementen en maakt binnen 10 minuten een tekening van zijn eigen 
wooncel binnen zijn eigen vak, gewoon met potlood. (Uit iedere cel worden later twee elementen 
gekozen in overleg.) 
 
Korte nabespreking: 5 tot 10 minuten 
Een aantal opvallende tekeningen worden er uitgepikt om kort te bespreken en om opvallende 
keuzes toe te lichten. De meeste leerlingen zullen waarschijnlijk beginnen met het tekenen van een 
bed. Andere leerlingen zullen heel tactisch een gevulde koelkast gaan tekenen. Dit is echter geen 
probleem; iedere leerling is vrij in zijn keuzes en moet in staat zijn om ze te kunnen toelichten. De 
meeste leerlingen zullen ook het vierkante vlak van de placemat gaan gebruiken om hun ruimte 
functioneel in te richten binnen de rechthoekige ruimte zoals ze gewend zijn. Hier zal hopelijk later 
vanaf gestapt worden tijdens de hoofdopdracht. 
Vraag: Heb je een grote oppervlakte/cel nodig om te kunnen overleven? 
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Kern:  09.30 - 14.00 uur 
Het ontwerpen van een gezamenlijke wooncel in 2D 

30 minuten voor Prezi met inspiratiemateriaal vanuit de kunsten 
Doel: De leerlingen worden aangespoord om buiten de kaders te denken en beseffen dat een ruimte 
niet per se rechte muren hoeft te hebben en er uit hoeft te zien als woonruimtes die ze kennen. 
Benodigdheden: Prezi over architecten en kunstenaars, bijlage met kijkvragen en 
achtergrondinformatie. 
 
Vanuit dit punt wordt de koppeling gemaakt naar architecten en kunstenaars die gebruik maken van 
elementen uit de natuur voor het ontwerp van hun kunstwerken en gebouwen. In een Prezi worden 
verschillende indrukwekkende (organische) bouwwerken getoond, zoals: wooncellen, het ontwerp 
van het nieuwe Driemark schoolgebouw en mobile homes van Joep van Lieshout. 
In de bijlage staan per onderdeel kijkvragen die gesteld kunnen worden om meer diepgang te 
verkrijgen bij het tonen van de afbeeldingen. Tevens is er achtergrondinformatie over verschillende 
werken te lezen. 
 
Hierna zal uitgelegd worden dat de leerlingen een eigen wooncel zullen gaan ontwerpen in 
groepsverband waarbij het inspiratiemateriaal betrokken zal moeten worden, organische vormen 
gebruikt moeten worden en waarbij ook in ieders behoeften voorzien zal moeten worden. 
Richtlijnen krijgen de leerlingen hier nog voor. Wellicht is dit een goed moment voor een korte 
pauze. 
 
Eventueel kunnen leerlingen voor de pauze de opdracht alvast inzien. Zodat ze alles wat ze gezien 
hebben kunnen laten bezinken en alvast kunnen nadenken over één gezamenlijke wooncel. 

 
15 minuten voor het bespreken en geven van richtlijnen voor de gehele opdracht 
Doel: De leerlingen bekijken de samenwerkingsopdracht klassikaal en werken vanuit de instructie in 
groepen van vier aan de verwerkingsopdrachten. Ze verwerken hierbij wat ze vooraf geleerd hebben. 
 
Benodigdheden: bijlage 3: samenwerkingsopdracht, bijlage over bouwtechnisch tekenen, twee of 
drie A3 vellen papier voor iedere groep, potloden, kleurpotloden, evt. wasco, A4 vellen schetspapier, 
scharen, linialen, passers. 
 
De leerlingen krijgen een werkblad (zie bijlage) waarop de samenwerkingsopdracht is uitgewerkt. 
Daarnaast krijgen ze een blad waarop basisrichtlijnen staan voor bouwtechnisch tekenen, zodat ze 
een idee krijgen van hoe ze een plattegrond moeten tekenen. De opdracht wordt kort klassikaal 
besproken en kan ook even getoond worden via het smartboard.  
De stappen die de leerlingen moeten maken worden besproken en verduidelijkt.  

1. Iedere groep start met het maken van een moodboard. Op een rechthoekig stuk karton 
plakken en tekenen de leerlingen hun ideeën (op). Dit moodboard dient als inspiratiebron 
voor het ontwerp van hun wooncel. Hierop zijn de verdere uitwerkingen van de 
tekenopdrachten gebaseerd.  

2. Het is van belang dat leerlingen weten dat ze eerst moeten bespreken hoe hun ontwerp er 
uit zal komen te zien. Op welke vorm baseren zij het werk? In welke omgeving zal de wooncel 
zich bevinden? Welke acht behoeften verwerken zij in hun ontwerp? 

3. Ze beginnen met het maken van een aantal schetsen op A4 papier. 
4. Hierna zullen er waarschijnlijk rollen verdeeld worden voor het tekenen van één plattegrond 

en één tekening van de buitenkant van de wooncel. De richtlijnen bouwtechnisch tekenen 
bieden ondersteuning.  
Bij de tekening van buitenaf moet het materiaal zichtbaar zijn en duidelijk worden in wat 
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voor omgeving de wooncel zich zal gaan bevinden. De uitwerking van de cel is het meest 
belangrijk, deze moet er uit springen. De omgeving mag zichtbaar zijn in de tekening. Mocht 
er tijdnood zijn, dan mag er ook naast de wooncel geschreven worden in wat voor omgeving 
de cel zich bevindt. 

5. Eventueel mag er ook nog een dwarsdoorsnede getekend worden. Dit is interessant wanneer 
er met meerdere etages wordt gewerkt. 

6. De leerlingen moeten alvast nadenken over hoe ze hun ontworpen wooncel tentoon gaan 
stellen. Hoe gaan ze hun wooncel noemen? 
Ze schrijven een korte tekst waarop staat wie ze zijn, wat ze hebben gemaakt en waarop ze 
hun wooncel gebaseerd hebben. 

7. De Prezi met inspiratiemateriaal blijft open staan tijdens het werken aan de opdrachten, 
zodat er nog eens naar afbeeldingen gekeken kan worden in deze presentatie. 

 

 

30 minuten voor de klassikale uitleg en voor het maken van een moodboard 

Doel: De leerlingen maken een moodboard in de vorm van een collage. De leerlingen denken 

hierdoor na over de richting die ze uit willen met hun wooncel. De leerlingen gebruiken hun 

meegenomen afbeeldingen, die aller-waarschijnlijkst een connectie hebben met de natuur en of 

wooncellen. Via deze weg krijgen ze de kans om alvast te overleggen over de vorm, ruimte-indeling, 

kleur en materiaal. Tevens bepalen ze alvast aan wat voor behoeften hun wooncel moet voldoen. 

Benodigdheden: A3 vel papier per groep, scharen, lijm, (potloden, stiften). 

 

Iedere leerling heeft als huiswerkopdracht vijf afbeeldingen meegenomen naar school die volgens 

hen betrekking hebben op de vijf afbeeldingen die ze vooraf bekeken hebben. In groepsverband 

wordt besproken wat iedereen mee heeft genomen en waarom er voor de meegenomen 

afbeeldingen is gekozen. Wellicht kan dit klassikaal even teruggepakt worden om overeenkomsten te 

bespreken of opvallende keuzes te bespreken. 

De leerlingen maken op een kartonnen vel van A3 formaat een moodboard in de vorm van een 

collage dat als richtlijn gebruikt zal worden voor hun gezamenlijke wooncel. 

Eventueel kunnen ze hun meegenomen materiaal aanvullen met afbeeldingen uit tijdschriften die 

aanwezig zijn op school. 

 

2 uur en 30 minuten voor het verwerken van de opdrachten 

De leerlingen krijgen de ruimte om hun eigen producten te ontwerpen. De leerkrachten is er voor de 

leerlingen om ze te helpen wanneer ze tegen problemen aan lopen en om de leerlingen te inspireren. 

Ook is het nodig dat de leerkracht het proces van de groepen in de gaten houdt. Leerlingen moeten 

gedurende het werken zo nu en dan ook op de tijd gewezen worden. 
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Afsluiting:  14.00 – 16.30 uur 

Opruimen, inrichten van de tentoonstellingsruimte, reflectie en evaluatie 

De leerlingen hebben vooraf aan de projectweek gesproken over tentoonstellingsruimtes en de 

manier waarop kunstenaars hun werk tentoonstellen. De belangrijkste punten die tijdens dit 

klassengesprek naar voren kwamen worden meegenomen naar dit moment van de dag. Hierop 

wordt even terug gekeken, waarna de leerlingen naar de nieuwbouw van de school vertrekken met 

de fiets om hun werk tentoon te stellen. Op deze manier zien de leerlingen de interessante 

constructie van de hanging basket – ook een soort van celkern – binnen hun eigen nieuwe school 

terug. De tentoonstelling vindt daarnaast plaats op deze locatie, zodat de leerlingen alvast vertrouwd 

raken met hun toekomstige nieuwe leeromgeving. 

 

15 minuten voor het opruimen en het verzamelen van het werk dat gepresenteerd gaat worden. 

De leerlingen verzamelen de werken die ze gaan presenteren: 

- Het moodboard 

- Eventueel de schetsen 

- De plattegrond 

- Het ontwerp van de buitenkant van de wooncel 

- Korte teksten voor bij de tentoonstelling 

 

Ze nemen na het verzamelen van het werk en een korte instructie ook schrijfmateriaal mee naar de 

nieuwbouw en papier om hun tentoonstelling beter vorm te kunnen geven op locatie.  

Daarnaast moet gedacht worden aan materiaal om het werk op te kunnen hangen, zoals plakband of 

punaises. 

Kan het werk aan wanden worden bevestigd? Moeten er vooraf een soort van wanden worden 

gecreëerd op locatie om het werk aan te kunnen bevestigen? 

 

Pauze? 

 

10 minuten om weer bij elkaar te komen en te bespreken hoe de tentoonstellingsruimte er uit 

komt te zien en waar op gelet moet worden 

Vooraf aan de projectweek is besproken hoe en tentoonstelling eruit kan zien en waar op gelet moet 

worden bij het tentoonstellen van werken. Hier zal nu even een terugkoppeling naar gemaakt 

worden. De lijst met de belangrijkste punten die de leerlingen uit de verschillende klassen hebben 

opgesteld, wordt er bij gepakt. Tevens worden de leerlingen er op attent gemaakt wat er van ze 

verwacht wordt op de locatie zelf en hoe de tentoonstellingsruimte er uit ziet. 

 

Leerlingen moeten in ieder geval vermelden bij hun gepresenteerde werk: 

- De namen van ieder groepslid 

- De naam van hun wooncel 

- Een korte tekst met wat ze gedaan en ontworpen hebben: 

Wat vonden ze belangrijk om te kunnen voorzien in hun behoeften? 

In welke omgeving wordt de wooncel geplaatst? 

- Verwijzingen naar inspiratiebronnen. 
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15 minuten voor een evaluatiemoment 

Voordat de leerlingen vertrekken naar de tentoonstellingslocatie is het misschien goed om alvast een 

deel van de evaluatievragen met ze te bespreken. Wellicht is hier op de tentoonstellingsplaats geen 

mogelijkheid voor. 

Vooraf zal er in de klas al gesproken kunnen worden over de samenwerking en het creatieve proces 

in de verschillende groepen. 

 

Vragen die gesteld kunnen worden:  

- Wat was lastig voor jullie als groep en wat ging juist heel goed?  

- Hoe zag de rolverdeling er uit binnen jullie groep? Kwam de rolverdeling vanzelf tot stand? 

- Zag je iets terug van de groepsverdeling op basis van de verschillende Intelligenties van 

Gardner?  

- Welke koppeling heeft jouw groepje gemaakt tussen biologie, de kunsten en architectuur? 

- Welk inspiratiemateriaal hebben jullie gebruikt en waarom hebben jullie juist dit als 

inspiratiemateriaal uitgekozen? 

- Was er één kunstenaar of architect die jou/jullie het meest aansprak? Welke en waarom juist 

deze kunstenaar of architect? 

- Hadden jullie al ooit nagedacht over kunstenaars en architecten en de manier waarop ze de 

natuur verwerken in hun producten? Over de koppeling tussen kunst en biologie? 

- Hoe zien jullie de koppeling tussen biologie en kunstenaars en architecten nu op dit 

moment? Is deze koppeling ook duidelijk zichtbaar in jullie eigen wooncel? 

 

 

15 minuten om te verzamelen en de fietstocht naar de nieuwbouw, het Gerrit Komrij College 

Bij aankomst worden de leerlingen op de constructie van de hanging basket gewezen. Dit is eigenlijk 

ook een soort van cel, of celkern binnen het nieuwe schoolgebouw. 

 

30 minuten voor het inrichten van de aangewezen/uitgekozen locatie om het werk tentoon te 

stellen 

 

Voor de uiteindelijke indeling van de eindpresentaties en reflectie houden we verschillende opties 

open. 

 

50 minuten voor de bezichtiging van het werk van medestudenten 

Omdat er twee klassen tegelijkertijd aan de projectdag deelnemen, is het handig om de twee 

groepen gescheiden te houden. Het zal lastig worden om iedere groep kort aan het woord te laten en 

om hierbij als leerkracht kritische evaluatie en reflectievragen te stellen. Er is dan namelijk een te 

grote groep leerlingen aanwezig. 

 

De presentatie en de bezichtiging van het werk van de leerlingen kan als volgt worden ingedeeld: 

- De ene klas kan twintig minuten bij het eigen werk blijven om medeleerlingen te informeren 

over de wooncel die ze gecreëerd hebben. De andere groep krijgt in deze twintig minuten de 

tijd om het werk van medeleerlingen te bekijken. Dit proces wordt na twintig minuten 

omgedraaid. De leerlingen die hun wooncellen gepresenteerd hebben krijgen nu de kans om 

het werk van de andere leerlingen te bezichtigen. 
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- De leerkrachten kunnen er ook voor kiezen om ditzelfde te doen, maar dan de 

samenwerkingsgroepjes in tweeën delen, zodat eerst twee leerlingen twintig minuten de tijd 

hebben om het werk van medeleerlingen te bezichtigen en daarna de andere twee. Als groep 

vullen de leerlingen dan één beoordelingsformulier in. 

- Wellicht is het een uitdaging en een mooie manier om te oefenen met het geven van 

feedback om de leerlingen, die het werk bezichtigen per groepje, een beoordelingsformulier 

te laten invullen dat aan het einde van deze dag ingeleverd zal moeten worden. 

- Daarnaast is er de mogelijkheid om verschillende groepjes aan elkaar te koppelen, zodat ze 

goed naar het werk van de andere groep kijken en dieper op hetgeen ze gemaakt hebben in 

kunnen gaan op het gebied van het proces en het eindwerkstuk. 

 

15 minuten voor de eindevaluatie 

Het zou fijn zijn wanneer er de mogelijkheid is om na de bezichtiging met alle leerlingen gezamenlijk 

te eindigen en de dag te evalueren. We weten op dit moment nog niet zeker of hier de mogelijkheid 

voor is op de locatie op dat moment.  

Reflecterende vragen die betrekking hebben op het werk van andere groepen en die het positieve uit 

het geproduceerde werk uitlichten: 

- Als je er één wooncel uit zou mogen pakken: Welke wooncel is wat jullie betreft dan het 

meest vernieuwend? Waarom? 

- In welke wooncel zag je de koppeling met de natuur volgens jou het meest duidelijk terug? 

Hoe zag je dit? Welke koppeling was er dan gemaakt? 

- In welke wooncel zag je een verwijzing naar een genoemde kunstenaar of architect het 

meest duidelijk terug? Welke kunstenaar of welke architect was dit dan/wat voor soort werk 

maakte hij? Welke elementen zie je hier van terug? 

- Als je één wooncel uit zou mogen kiezen die je zelf het mooist vond, welke wooncel is dat en 

wat vond je er dan zo mooi aan? 

- Als je een wooncel uit zou mogen kiezen, welke manier van tentoonstellen springt er dan het 

meeste uit? Wat heeft deze groep gedaan dat het werk zo op je over komt?  

Deze vragen kunnen de uitvoerende leerkrachten tevens gebruiken om een feedbackformulier 

samen te stellen dat de leerlingen kunnen gebruiken. 

 

Aan het einde van de dag rond 16.30 uur zijn ook alle ouders en geïnteresseerden welkom. 

 

Waarschijnlijk zal het werk de dag zelf weer opgeruimd moeten worden. 

Wellicht is het dan het beste om andere geïnteresseerden een half uur, tot 17.00 uur, welkom te 

heten. Leerlingen kunnen dan vol enthousiasme hun werk tonen, waarna ze toch nog even moeten 

helpen met opruimen. Ook is het mogelijk om een aantal leerlingen aan te wijzen die helpen met 

opruimen,één of twee per groepje. Het kan ook zo zijn dat een aantal enthousiaste leerlingen zich 

spontaan aanbiedt. 
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Bijlage 1: Afbeeldingen Cel-Spel 
De volgende afbeeldingen kunnen worden uitgeprint, uitgeknipt en gelamineerd voor elk 
groepje. 
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Bijlage 2: Kijkvragen bij inspirerende kunst-/bouwwerken51 
Rode draad bij de Prezi 

Antoni Gaudí, Art nouveau (nieuwe kunst) , Barcelona, Spanje, late 19e/begin 20e eeuw 

Gaudí was één van de eerste architecten met koppling architectuur en natuur; dit uit zich bij Gaudí in 

vormentaal: hij liet zich inspireren door (geometrische) organische vormen uit de natuur. 

Voorbeelden: 

 Casa Milá, 1906-1910; trapuitgang op het dak geïnspireerd op schelp 

 Casa Batlló, 1904-06; ramen geïnspireerd op menselijk skelet 

 Sagrada Família, 1883-1926; torens en textuur (oppervlakte) geïnspireerd op stalagmieten 

(neerslag uit/stolling van vloeistof) 

 

Mogelijke vragen: 

 Wat zie je? 

 Zie je natuurlijke en/of geometrische vormen terug? Zo ja, welke? 

 Waarop zou(den) dit gebouw/delen van het gebouw geïnspireerd kunnen zijn? 

 

 

Tomás Saraceno, Cloud Cities, Museum Hamburger Bahnhof, Berlijn, Duitsland, 2011-12 

Tomás Saraceno is een hedendaagse kunstenaar/architect die heel ervaringsgerichte tastbare 

kunstwerken maakt. Je kunt bijvoorbeeld in zijn constructies klimmen. Hij noemt deze kunstwerken 

biosferen, wat ‘leefruimtes’ betekent. Hij verbast zich over de stabiliteit (kracht) van spinnenwebben 

en de flexibiliteit (bewegelijkheid) van zeepbellen. Hierop is zijn werk geïnspireerd, waarin hij de 

grenzen tussen natuur en kunst (architectuur) laat vervagen. Hij speelt met grenzen en ook met het 

gevoel van grenzeloosheid 

Mogelijke vragen: 

 Wat denk jij, hoe heeft de kunstenaar dit werk gemaakt? Waar zou de kunstenaar zijn ideeën 

vandaan hebben gehaald?  

 Hoe zouden de constructies zijn opgehangen of überhaupt het museum in zijn gekomen? 

 Wat is aan deze kunstwerken/constructies anders dan kunstwerken die jij kent (in een  

museum) of gebouwen waarmee jij bekend bent? 

 

Visuele overeenkomsten – een mogelijke ingang: de volvoxcel (alg) 

Via een visuele koppeling tussen afbeeldingen van dit werk en de volvox algencel kunnen 

(biologische) cellen opnieuw in herinnering geroepen worden. Saraceno creëert ook een soort van 

leefcellen voor mensen en planten. Het omhulsel van de enkele kamers van zijn biosferen bieden 

bescherming, tijdelijke rust en ontvoeren de bezoeker in een soort van andere wereld. Ook het idee 

dat alle levende organismen uit compacte cellen bestaan, die onder meer de stofwisseling 

(metabolisme) regelen, kan de leerlingen even in een andere wereld ontvoeren of hem met andere 

ogen naar de wereld laten kijken.  

                                                           
51

 Geïnspireerd op de handleidingen Filosoferen met beelden en Filosoferen met schilderijen, uitgegeven in 
2008 door het Kröller-Müller Museum, in samenwerking tussen Herman Tibosch en Marja van Rossum. 
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Niet alleen een cel bestaat uit een kern, omhuld van een complexe en compacte inhoud met een 

(beschermend) omhulsel, maar eigenlijk hebben veel structuren in de natuur en de menselijke 

wereld een dergelijke ordening net als een stad.  

 

 Rode draad in de presentatie via de stadsstructuur van Amsterdam; ook deze structuur lijkt op 

een soort van cel met celkern, omhulsel (stadsmuur) en heel veel informatie (cellen in de cel: 

huizen, waarin kamers, waarin mensen wonen die weer uit cellen bestaan).  

 

 Vervolgens: van een grote stad, Amsterdam, naar een grote, veel sterker bevolkte stad: Tokio: 

 

Kisho Kurokawa, Nagakin Capsule Tower en Helix City (ontwerp), 1960 en 1961, Tokio, Japan 

Kurokawa was een van de stichters van de architectonische metabolism beweging. Deze architecten 

gingen de uitdaging aan om na de Tweede Wereldoorlog mogelijkheden te zoeken om de explosief 

groeiende bevolging in Japan woonruimtes te bieden. Hun bouwwerken groeiden niet alleen in de 

hoogte, maar ze waren ook zelf onderdeel van een dynamsiche stad met een soort van 

architectonische stofwisseling (metabolisme). Ze creëerden gebouwen uit bouwstenen, die bij 

behoefte vervangen of opnieuw ruimtelijk geordend konden worden. 

 

Mogelijke vragen:  

 Valt je iets op aan de opbouw van deze gebouwen? Zo ja, wat is dat? 

 Herken je bepaalde vormen of structuren (uit de natuur) in deze gebouwen? 

 Heb je ook weleens een wolkenkrabber in Nederland gezien? Zo ja, waar was dat en hoe was 

deze opgebouwd? Was er rekening gehouden met de omgeving? Zo ja, hoe? 

 

 

 Rode draad: Via de wolkenkrabbers in Tokio terug naar Nederland: wolkenkrabbers in 

Rotterdam. 

Is er bij deze gebouwen rekening gehouden met de omgeving? Zo ja, op welke manier? 

 

 Rotterdam, de stad waar Atelier van Lieshout gevestigd is: 

Joep van Lieshout, Mobile Homes, Studiecellen en een rustcel voor medewerkers in het Centraal 

Museum in Utrecht, jaren 1990 (o.a. in Nederland) 

Van Lieshout beweegt zich op de grens tussen kunst, architectuur en design. Hierin vermengt hij zijn 

visie over het bestaan van en de functie van de mens in de wereld van tegenwoordig. Hij probeert 

zijn publiek bewust te maken van hun eigen zijn en hun manier van leven. Het leven en de dood 

spelen een belangrijke rol in zijn werken; ook het leven dichtbij de natuur en het inrichten van het 

leven op een compacte manier. Joep van Lieshout werd in de jaren 1990 met zijn zogenaamde 

Mobile Homes bekend: bewegende wooncellen op wielen. 

Opvallend: Hij gebruikt letterlijk het woord cel voor een kleine, functionele ruimte. 

Mogelijke vragen: 

 Wat valt je op aan het werk van Joep van Lieshout? 

 Zou je je prettig voelen in één van de cellen van Joep van Lieshout? Waarom wel en waarom 

niet? 
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 Bevatten deze cellen alles wat nodig is om te kunnen slapen en studeren, om te leven? 

 

 .Andere wooncellen: 

Woonbollen in Canada en Treehotels in Zweden, hedendaagse architectuur in de natuur 

Woonbollen Canada  

De woonbollen in Canada zijn niet alleen van natuurlijk materiaal gemaakt, ze lijken in hun 

compactheid ook goed aangepast op de natuurlijke omgeving waarin zij hangen. Ze bieden in deze 

omgeving niet alleen ruimte om in te wonen maar ze zijn bovendien vervoerbaar. 

Mogelijke vragen: 

 Van welk materiaal is deze wooncel gemaakt? 

 Waar zou de kunstenaar zijn idee vandaan hebben gehaald om dit werk te maken? 

 Zou je er zelf in durven te wonen, waarom wel of niet? 

Treehotel in een natuurgebied in Zweden: 
De Zweedse architecten van de Treehotels hebben hun ontwerpen duidelijk aangepast aan de 
omgeving waarin ze gebouwd zijn, de onaangetaste natuur. Bezoekers kunnen even loskomen van de 
dagelijkse drukte en genieten van de kalmte en de complexiteit en de tegelijkertijd bekende 
schoonheid van de omgeving. Tevens ervaren bezoekers hoe het is om te verblijven in een kunstige, 
kleine ruimte die voldoet aan de basisbehoeften van de mens en dicht bij de natuur staat. 
 

Treenest – mogelijke vragen: 

 Wat zie je? 

 Waar heeft de kunstenaar zijn inspiratie vandaan gehaald? 

 Wat zouden de tekens op de plattegrond kunnen voorstellen? 

Mirrorcube – mogelijke vragen: 

 Hoe verschilt deze constructie van de nest-constructie? 

 Op welke manier is er rekening gehouden met de omgeving (in vergelijking met het eerste 

voorbeeld)? 

 Kun je je voorstellen om in een van deze hotelkamers een tijdje te wonen? Waarom wel of 

waarom niet? 

 Wat denk je hoeveel verdiepingen deze constructies hebben? Bieden ze genoeg ruimte? 

 

 Koppeling naar nieuwbouw Scholengemeenschap Driemark: 

Nieuwbouw Gerrit Komrij College in Winterswijk 

Dit gebouw bevindt zich op dit moment in de bouwfase en alle leerlingen zullen vanaf de zomer 2012 
lessen volgen in dit gebouw. Vanaf de buitenkant is er achter een grote glazen wand een cocon-
achtige constructie te zien. Deze constructie, de hanging basket, strekt zich uit over meerdere 
verdiepingen en hierin zullen zowel de kunstzinnige alsook de vaklokalen van de exacte vakken hun 
plek hebben.52 Het laatste woord geven wij aan de architecten die dit gebouw ontworpen hebben; 
dit citaat brengt tot uitdrukking hoe duidelijk dit innovatieve schoolgebouw bij het project en de 
tijdgeest past en dit project zal ondersteunen.  

Wij hebben een duidelijke visie als het gaat om stedenbouwkundige en landschappelijke opgaven, 
ruimtelijke inrichting en architectuur. Hierbij wordt steeds de plek als uitgangspunt genomen, met de 

                                                           
52

 We hopen daarom dat de uiteindelijke tentoonstelling, die de leerlingen gaan inrichten met hun eindproducten, in deze 
hanging basket mag plaatsvinden. 
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specifieke eigenschappen, verbanden en historie die daarbij horen. [...] Vanuit de specifieke 
omstandigheden van de plek en het gevraagde programma wordt gezocht naar een helder concept 
[...]. Centraal in dit concept staat wat later de ziel van de plek zal worden.

53
 

 

Mogelijke vragen: 

 Hoe is het gebouw geconstrueerd? 

 Waarom zou de architect voor deze vorm of structuur gekozen hebben binnen het 

schoolgebouw? 

 Wat is je mening over het ontwerp en de uitvoering van de nieuwbouw en hoe komt het 

dat je er zo over denkt? 

 

                                                           
53

 BDP. Khandekar (2010). http://www.khandekar.nl/ (22-01-2012). 

http://www.khandekar.nl/
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Bijlage 3: Instructie opdracht voor de leerlingen  

 

De opdracht: 
Het maken van een ontwerp voor een gezamenlijke wooncel op basis van organische vormen waarbij 
je de koppeling maakt tussen biologische compacte structuren, vormen uit de natuur, werk van 
getoonde kunstenaars en de hedendaagse architectuur. 

 
Producten die je ontwerpt met je groep:  

1. Een moodboard 
2. Schetsen met potlood van: de plattegrond, de buitenkant en eventueel de dwarsdoorsnede. 
3. Een tekening van de plattegrond van je ontwerp waarin jullie acht ‘behoeften’ zijn verwerkt. 

Er wordt getekend op papier van A2 formaat. Gebruik het hele vel papier. 
Gebruik het blad met richtlijnen voor bouwkundig tekenen als basis. 
Wanneer je in de hoogte gaat werken, teken dan niet meer dan één of twee verdiepingen 
voor de plattegrond. 
Gebruik eventueel je liniaal of passer en probeer alles zoveel mogelijk in verhouding uit te 
werken. 

4. Een tekening van de buitenkant van je ontwerp. 
Er wordt getekend op papier van A2 formaat. Gebruik het hele vel papier. 
Laat zien hoe de wooncel er uit gaat zien, gebruik kleuren. (kleurpotloden, krijt/wasco) 
Geef ook aan in welke omgeving de cel geplaatst wordt. (in tekening of geschreven) 

5. Eventueel, als er nog tijd is, maken jullie nog een tekening van dwarsdoorsnede ontwerp. 
6. Een kort stukje tekst voor bij jullie tentoongestelde werk. 

Wie zijn jullie, wat hebben jullie gedaan? Hoe heet jullie project, jullie wooncel? Waar 
hebben jullie voor gekozen en waarom? Dus waar is jullie werk op geïnspireerd?  

 

Richtlijnen: 
- Begin altijd met het schetsen van je ontwerp met potlood op kladpapier, of A4 papier. 

Waarna jullie het ontwerp in het groot uitwerken op A3 papier. Denk hierbij aan de tijd! Je 
hebt namelijk ongeveer 3 uur om je producten af te krijgen. 

- De wooncel moet van ieder groepslid twee elementen bevatten uit je eigen eerder 
ontworpen wooncel. De cel moet dus acht elementen bevatten die jullie nodig hebben om te 
kunnen functioneren. 

- De vorm moet geïnspireerd zijn op de natuur. Denk aan de getoonde werken van 
kunstenaars en architecten.  

- De wooncel moet functioneel en compact zijn. Denk goed na over het ruimtegebruik en over 
eventuele vervoerbaarheid of verplaatsbaarheid van je wooncel. Is je wooncel ook goed 
bereikbaar? 

- De wooncel moet aansluiting hebben met de omgeving waar jullie hem willen plaatsen. Dus 
denk ook na over de plek waar je met z’n allen het liefst zou willen (over)leven.  
Dit kan zijn: op/in het water, op de aarde, in de lucht. 

- Het materiaal en de kleuren die jullie voor de bouw gaan gebruiken moet bij de omgeving 
van de wooncel passen en aansluiten bij jullie eigen behoeften. Het moet passen bij hetgeen 
jullie met de wooncel willen doen. Geef het materiaal en kleur gebruik aan in jullie 
moodboard en tekeningen. 

- Denk er aan dat jullie werk uiteindelijk tentoongesteld gaat worden in of nabij de nieuwbouw 
van jullie school. Leerlingen uit andere klassen en andere geïnteresseerden kunnen komen 
kijken. Ook jullie ouders zijn welkom. Dus zorg dat jullie werk er aantrekkelijk uit ziet en 
compleet is! 

- Denk er alvast over na hoe jullie het werk willen gaan presenteren.  
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Bijlage 3: Bouwtechnisch tekenen 
 

Richtlijnen voor het tekenen van een plattegrond 

Basiselementen: 

Wanden:   

Zichtbare begrenzingslijn: 

Niet zichtbare begrenzinglijn:  

 

Deuren: 

De voordeur draait altijd naar binnen, de andere buitendeuren meestal naar buiten. In een 

plattegrond worden deuren en ramen zo aangegeven: 

 

Teken zelf de deuren ook op deze manier, dan zie je meteen wanneer binnendeuren botsen met 

andere (kast)deuren. 

Raam: 

 

Trap: 
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Bijlage 5: Huiswerkopdracht afbeeldingen 
 

- Waar doen onderstaande afbeeldingen je aan denken? Neem hiervan per afbeelding 
één afbeelding mee naar school. Deze afbeeldingen ga je nog gebruiken en 
verwerken tijdens de projectdag. 

- Denk ook alvast na over waar het project over zal gaan. 
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Bijlage 6: Links naar de Prezi’s 
 

1) Activerende inleiding:  
http://prezi.com/nzho4lfcc38k/activerende-inleiding/  
Deze Prezi leidt het Cel-Spel in en is tevens bedoeld voor de nabespreking. Net zoals 
de begrippen in de eerste dia op alfabet geordend zijn, hebben we ook in de volgorde 
van de afbeeldingen  deze alfabetische ordening aangehouden. Dit is tevens een 
mogelijkheid voor de leerlingen om de twaalf afbeeldingen te ordenen. Om bij de 
leerlingen niet de indruk te laten ontstaan, dat die de enige juiste ordening is, keert 
de Prezi na elke afbeelding (plus begrip) terug naar het centrum van het scherm. 
 

2) Architecten en kunstenaars geïnspireerd door de natuur(lijke omgeving): 
http://prezi.com/qdwr_3zu2xxw/architecten-en-kunstenaars-geinspireerd-door-de-
natuurlijke-omgeving/   
De volgorde van deze Prezi en de volgorde van de kijkvragen lopen synchroon. Deze 
volgorde kan naar wens aangepast worden. Er bestaat ook de optie sommige dia’s te 
ontkoppelen en buiten beschouwing te laten gedurende de diapresentatie, 
bijvoorbeeld als de leerkracht vreest dat de massa aan informatie te groot is voor de 
leerlingen. 

http://prezi.com/nzho4lfcc38k/activerende-inleiding/
http://prezi.com/qdwr_3zu2xxw/architecten-en-kunstenaars-geinspireerd-door-de-natuurlijke-omgeving/
http://prezi.com/qdwr_3zu2xxw/architecten-en-kunstenaars-geinspireerd-door-de-natuurlijke-omgeving/
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Bijlage 7: Meervoudige Intelligentietest 


