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Buiten de kaders bevat: 
- Docentenhandleiding 
- Leerlingenwerkboek  
- Powerpointslides toegevoegd aan het oorspronkelijke lessenpakket  
- Powerpointslides van de presentatie over Buiten de kaders 
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Lesdoelen 
 
Het bestaande lespakket ‘ontwerpen en onderzoeken’ heeft als doel de leerling een 
gebruiksvoorwerp te laten ontwerpen. Productiemethoden hebben hierbij een prominente plek in 
het leer- en maakproces. Een kunst- en cultuurtintje in het bestaande lespakket moet zorgen dat het 
van een gebruiksvoorwerp ook een designvoorwerp wordt. 
 
Hoofddoel: 

- De docent kan de leerling aanzetten vanaf het begin kunst en design te betrekken bij het 
project ‘ontwerpen en onderzoeken’.  

- De leerling kan een stilistisch product, een designobject ontwerpen. 
 
Subdoelen: 

- De docent kan de leerling aangeven dat het meerwaarde heeft vanaf het begin de kunst te 
betrekken bij het project ‘ontwerpen en onderzoeken’. 

- De docent kan met theorie en voorbeelden aangeven hoe ambacht en kunst elkaar kunnen 
versterken. 

- De docent kan de leerling stimuleren buiten de kaders te denken bij het ontwerpen van zijn 
product. 

- De leerling kan in de afgebakende opdrachten en in zijn eindproduct vormen aanspreken van 
buiten de kaders denken.  

- De leerling kan een gestileerd product maken; kan van een gebruiksvoorwerp ook een mooi 
ontwerp maken. 

- De leerling kan wisselwerking en verstrengeling van ambacht en kunst aanwijzen in zijn eigen 
product. 

- De leerling kan door middel van samen te werken met andere leerlingen een voorwerp 
ontwikkelen en een eindproduct presenteren. 
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Theoretische verantwoording 
 
Socrates komt in zijn zoektocht naar wijsheid tot de conclusie dat ambachtslieden aanzienlijker zijn 
dan kunstenaars.1 Ambachtslieden blijven met hun creaties namelijk dichterbij de zintuiglijke 
werkelijkheid dan kunstenaars doen. Plato wijdt hierover uit aan de hand van zijn ideeënleer.2

 

 De 
ideeënleer van Plato was zijn ideaalbeeld om over verschijningen in de wereld na te denken. Alles 
wat de mens ziet is hierbij een kopie van het idee. Een ambachtsman maakt dan dus een kopie van 
het idee. Omdat een kunstenaar een kopie maakt van wat zichtbaar is in de wereld, zijn de creaties 
van een kunstenaar een kopie van een kopie van het idee. Hierdoor zag Plato de kunstenaars niet 
enkel als minder dan de ambachtslieden, maar vormden ze zelfs een bedreiging voor de Griekse 
stadsstaat. In het lessenpakket zal de wisselwerking tussen ambacht en kunst voortdurend 
terugkomen en beide van groot belang zijn voor het eindproduct. Ik wil met het lessenpakket de 
discussie aanwakkeren over de grens tussen ambacht en kunst; gebruiksvoorwerp en kunstvoorwerp, 
een grens en onderscheid die volgens mij niet bestaat. 

Baumeister duidt het verschil aan tussen een gebruiksvoorwerp en een kunstvoorwerp.3

 

 Hij 
onderscheidt hedendaagse kunstwerken van gebruiksvoorwerpen door aan te geven dat 
kunstwerken bedoeld zijn om gezien, beluisterd, gelezen en ervaren te worden, waar 
gebruiksvoorwerpen bedoeld zijn om gebruikt te worden. Het eindproduct van de leerling stopt niet 
bij een gebruiksvoorwerp; ook het zintuiglijke ervaren ervan is belangrijk. Voor mij is er zelfs geen 
strikt onderscheid tussen een gebruiksvoorwerp en kunstvoorwerp. Een product kan het beide zijn; 
het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Dit is bijvoorbeeld te zien bij de ‘juicer’ (zie opdracht 1 en 
bijlage 1) die zowel esthetisch als functioneel is.  

Socrates schrijft verder dat het wezen van schoonheid niet in de doeleinden van een object ligt.4

 

 De 
schoonheid van het eindproduct moet volgens deze beredenering dus niet enkel liggen in wat het 
kan doen. Het doel van het lessenpakket is om de leerling niet enkel een product te laten maken dat 
gebruikt kan worden, maar een product dat er bovendien mooi, stilistisch uitziet en als kunstwerk 
benaderd kan worden. Overigens wordt er in het leerlingenwerkboek van design gesproken en niet 
van kunst, om de nadruk te leggen op het stilistische en de leerling niet te verliezen aan de gedachte 
dat kunst onbegrijpelijk is. 

Aristoteles schrijft over het typische.5

 

 Hij schrijft hierover als reactie op de ideeënleer van Plato. 
Aristoteles beargumenteert dat een kunstwerk niet een zo goed mogelijke representatie hoeft te zijn 
van dingen in de realiteit (kopieën van ideeën). Aristoteles stelt dat kunst juist het typische moet 
laten zien. Hoewel Aristoteles hier nog wel een gelijkenis met de realiteit bedoelt, is zijn leer al wel 
een stapje richting abstracte kunst. In plaats van figuratieve kunst, dat een duidelijke gelijkenis heeft 
met de realiteit, hebben abstracte kunstwerken deze relatie niet. Met deze theorie van het typische 
denkt Aristoteles buiten de kaders van de mimetische kunst.  

In de klassieke oudheid was het stempelen en gieten; in de Middeleeuwen houtsneden, gravuren en 
etsen; in de negentiende eeuw kwam lithografie en fotografie in ontwikkeling. In dit lessenpakket 
komen allerlei moderne productiemethoden aan bod, van malgieten tot vacuüm en van extruderen 
tot 3D-printen. Door al deze productiemethoden ontstaat een product dat middels door de gekozen 
productiemethode een unieke relatie heeft tot de ontstaansgeschiedenis die eraan vooraf gegaan is 

                                                 
1 Rutherford, R. (2005) ‘Thinkers’, in: Classical Literature. A Conscise History. Oxford: Blackwell Publishing: pp. 230-264. 
2 Baumeister, T. (2005) De filosofie en de kunsten. Budel: Damon: pp. 15-38. 
3 Baumeister, T. (2005): p. 459. 
4 Baumeister, T. (2005): p. 31. 
5 Baumeister, t. (2005): pp. 55-75. 
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en de context waarin het product tot stand is gekomen.6 Het lessenpakket moet dit bewustzijn laten 
ontstaan. Dat de gekozen productiemethode bepalend is voor het product; dat het product een 
unieke plaats heeft in geschiedenis, context en cultuur en dat er een rijke product- en kunst- en 
cultuurgeschiedenis aan voorafgegaan is. Benjamin schrijft dat een product dat nagemaakt is zijn 
specifieke aanwezigheid in deze geschiedenis, context en cultuur mist.7 Hij benoemt dit als het 
missen van een authentieke aura. Met handmatige reproductie hield het origineel zijn status, maar 
met technische reproductie heeft het origineel aan status verloren, schrijft Benjamin. Het proces van 
reproductie is immers minder afhankelijk van het origineel dan handmatige reproductie. Bovendien 
kan de technische reproductie het kopie van het origineel deze in tijden en ruimten plaatsen die 
onmogelijk zijn voor het origineel. Hoewel ik de aura een gepastere benadering vind van 
kunstwerken en gebruiksvoorwerpen dan die van Socrates, Plato of Aristoteles – Benjamins theorie is 
immers ook toepasbaar op gebruiksvoorwerpen – zitten er ook problemen aan. De aura en 
authenticiteit van een werk moet namelijk wel herkend worden én terecht worden toegekend. Als 
iemand bijvoorbeeld een product dat is ontstaan door reproductie of door na te maken, deze als 
kunstvoorwerp beschouwt, vind ik dit zwaarder wegen dan de ‘terechtheid’ van aura en 
authenticiteit. Andersom kan het natuurlijk ook: iemand kan een werk absoluut geen kunst vinden, 
terwijl het door andere wel tot kunst is benoemd (bijvoorbeeld omdat het in een museumcollectie is 
opgenomen). Om terug te komen bij Benjamin; ik vind dat massaproductie en reproductie niet per se 
aan status afdoen van een origineel, maar een nieuw waardig origineel kunnen creëren met nieuwe 
mogelijkheden. Of de leerling kiest voor massaproductie, machinale productie, automatische 
productie of handmatige productie, de leerling moet kunnen laten zien dat hij bewust is van de 
gevolgen hiervan. Door reproductie is het bijvoorbeeld mogelijk een uniek product toegankelijk te 
maken voor de massa.8

 

 Met handmatige productie vind de leerling het product wellicht 
ambachtelijker dan een product dat ontstaan is door massaproductie. 

Een artikel in de Standaard toont aan dat niet de authenticiteit van een kunstwerk zelf, maar de 
informatie die erbij wordt verondersteld, bepaalt welke status de kijker eraan geeft.9

 

 Dit artikel 
beschrijft een onderzoek waarin leken op het gebied van kunst naar kunstwerken moeten kijken. 
Toen de testpersonen te horen kregen dat ze naar een ‘echte’ Rembrandt keken (gelogen of 
gemeend), werden andere delen van de hersenen in werking gesteld en hun waardering van het 
werk veranderde aanzienlijk. De proefpersonen genoten namelijk meer van de schilderijen als ze 
dachten dat ze naar een authentiek werk keken. Deze vooronderstelling wordt getoetst in de eerste 
opdracht bij de stoel van Gaudi. 

Ik wil geen uitspraken doen over wat de beste criteria en maatstaven zijn om kunst en ambacht; 
kunstvoorwerpen en gebruiksvoorwerpen van elkaar te onderscheiden. Zoals ik eerder al zei, ben ik 
ervan overtuigd dat dit onderscheid niet eens bestaat. In opdracht 1 zullen allerlei criteria aan bod 
komen die meespelen bij het indelen en waarderen van voorwerpen. Zo wil ik bijvoorbeeld geen 
spullen van de Ikea op mijn kamer, omdat ik Ikea associeer met massaproductie, onpersoonlijkheid 
en het daarom noch ambachtelijk, noch kunstzinnig vind. Het is enkel de naam die dit bewerkstelligt. 
Eigenlijk vind ik dit hypocriet, omdat er ten eerste ook producten van de Ikea zijn die er eigenlijk heel 
mooi en esthetisch uitzien (zie opdracht 1). Bovendien vind ik dat een naam niet het enige criterium 
mag vormen voor het benoemen van kunst of ambacht. Er gelden allerlei criteria die voor 
verschillende mensen verschillende belangen en verschillende waarderingen uitroepen. Deze 

                                                 
6 Benjamin, W. (1935) ‘The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction’, in: Illuminations. New York: Schocken 
Books: Paragraaf II. 
7 Idem. 
8 Benjamin, W. (1935): Paragraaf III. 
9 Stroeykens, S. (9 december 2011) ‘Nep onder scanner’, in: De Standaard deluxe. 
http://www.standaard.be/krant/tekst/index.aspx?oDay=9&oMonth=12&oYear=2011&section=Cultuur+%26+Media (15 
december 2011).   
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waarderingen en betekenisgevingen zijn wat mij betreft allemaal gelijkwaardig, maar het wordt 
interessanter naarmate iemand met meer kennis over voorwerpen praat.   
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Aanbiedingen 
 
Voor inspiratie en een kritische houding tegenover de productie en de stilering van zijn eindproduct, 
kan de leerling kennis maken met verschillende punten uit de kunst- en cultuurgeschiedenis. De 
relevante kunst- en cultuurgeschiedenis voor het lessenpakket loopt vanaf de verlichting en de 
industrialisatie die daarmee is verbonden. ‘De industrie’ is namelijk een belangrijke factor bij de 
ontwikkeling en verspreiding van een product. Dit biedt een mooie ingang om de invloed van 
industrialisatie op kunst en cultuur te bespreken (in het algemeen of in de achttiende eeuw in het 
bijzonder). Vervolgens kan het lessenpakket art nouveau met jugendstil en art deco aan doen, die 
veel toegepaste kunst laten zien.10 Dit is wederom een interessant voorbeeld van wisselwerking 
tussen gebruiksvoorwerp en kunstvoorwerp; tussen ambacht en kunst. Dan maakt de leerling kennis 
met ready mades en conceptuele kunst. Ready mades, zoals die van Duchamp, confronteren de 
kijker met de vraag wat het verschil is tussen een gebruiksvoorwerp en een kunstvoorwerp.11

 

 De 
hedendaagse designkunst kan tot slot dienen als grote inspiratiebron voor het eindproduct. 

 

                                                 
10 Kleiner, F.S. & Mamiya, C.J. (2006) Gardner’s Art Through the Ages. The Western Perspective. Twaalfde editie. 
Wadsworth: Thomson: pp. 727-728. 
11 Baumeister, T. (2005): p. 457. 
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Didactische verantwoording 
 
Niveaubepaling 
Het lessenpakket is bedoeld voor derdeklassen. De leerlingen hebben dan al media-educatie en 
geschiedenisonderwijs gehad, wat relevant kan zijn voor de kunst- en cultuur in het lessenpakket. 
Bovendien sluit het project ‘onderzoeken en ontwerpen’ aan bij twee projecten uit de tweedeklas, 
namelijk ‘ontwerp een logo’ en ‘ontwerp een schoen’. Van deze eerdere projecten en onderwijs 
moet dan ook enige kennis aangesproken worden. De leerlingen zullen waarschijnlijk begrippen als 
‘industrialisatie’ en ‘ambacht’ al wel kennen vanuit dit geschiedenisonderwijs. Overige, nog 
onbekende informatie aangaande kunst moet aangeleverd worden en moet toegankelijk en 
begrijpelijk gemaakt worden door een goede didactische aanpak. 
 
Didactische aanpak 
Het project wordt geleid door bètadocenten. Omdat deze docenten de leerlingen moeten motiveren 
vanaf het begin al na te denken over het design, moeten de docenten voldoende informatie en 
handvatten krijgen om dit te kunnen doen. Het eindproduct van het project heeft daarom onder 
andere de vorm van een docentenhandleiding gekregen, waarin bovendien werkvormen voor de 
leerling worden aangereikt. In de handleiding staan achtergrondinformatie over kunst en ambacht en 
allerlei opdrachten en vraagstukken om het al bestaande lespakket te voorzien van een stimulans om 
buiten de kaders te treden. Het bestaande lessenpakket is gericht op ontwerpen en is daarom 
voornamelijk gericht op vaardigheden. Met de kunsthistorische draai aan het pakket, vormt echter 
ook kennis een belangrijke doel in het lespakket. De nieuwe kennis over kunststijlen, 
kunststromingen en kunst- en cultuurgeschiedenis moet begrijpelijk en toegankelijk zijn voor de 
leerling door goede uitleg van begrippen, door interactieve opdrachten en door verhelderende 
afbeeldingen en voorbeelden uit de designcultuur. Een begrippenlijst voor de docent is toegevoegd. 
De docent en de leerling worden vanaf het begin gestimuleerd buiten de voor de hand liggende 
keuzes te treden. Daarom is de open en creatieve houding van de leerling ook onderdeel van de 
lesdoelen. De verschillende doelen zijn dus bedoeld om de leerling aan de slag te laten gaan met 
bekende en onbekende informatie. Uiteindelijk moet de leerling deze informatie beheersen en 
kunnen toepassen in bekende en onbekende situaties (gericht op beheersen, beklijven en gebruik).  
 
Controle lesdoelen en werkzaamheid 
Het lessenpakket is in zijn geheel door allerlei opdrachten en door het maken van het eindproduct 
heel interactief. Doordat de leerling veel vrijheid krijgt voor eigen invulling en eigen uitwerking wordt 
de leerling sterk gemotiveerd en gestimuleerd zijn creativiteit in te zetten. Het hele proces moet 
nauw gemonitord worden door docenten die ook inhoudelijk kunnen helpen. Daarom is het 
essentieel docenten van de bètarichting voldoende informatie en handvatten te bieden om de 
leerling te kunnen monitoren en helpen. De controle van de lesdoelen en de werkzaamheid vindt 
onder andere plaats door de opdrachten. Het moet duidelijk zijn bij de leerling dat hij een 
eindproduct moet kunnen presenteren en dat de gemaakte opdrachten daar een onderdeel van zijn. 
Hierdoor wordt enerzijds de leerling gemotiveerd en vormt dit anderzijds de mogelijkheid voor de 
docent om de werkzaamheid en de lesdoelen te controleren.  
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Werkvormen en opdrachten 
 
De kunsthistorische invalshoek van het lessenpakket moet dus allerlei informatie, opdrachten en 
vragen bevatten die de docenten kunnen gebruiken om de leerling te motiveren vanaf het begin na 
te denken over het design van zijn product. Informatie over kunst- en cultuurgeschiedenis wordt 
aangeboden in stukjes tekst.  
 

1. Wat is kunst, wat is ambacht en waarom? (20 min) 
 
Aan de hand van allerlei afbeeldingen (zie bijlage 1), die ze op papier in kaartvorm krijgen, moet de 
docent/leerling beargumenteren of het kunst is, of het ambacht is en waarom. Een voorwerp mag 
beide zijn, één van beide of geen van beide. Er is dus geen eenduidig goed of fout antwoord. Hierbij 
komen hopelijk allerlei criteria naar voren die gebruikt kunnen worden in de discussie: 

- Duur/goedkoop 
Kunst wordt meestal over gedacht als iets dat duur is. Een functioneel gebruiksvoorwerp 
hoeft niet duur te zijn. De haarspeld van Georges Fouquet is functioneel, maar tegelijkertijd 
een duur kunstobject.  

- Oud/nieuw 
Iets dat oud is wordt ambachtelijker ingeschat, dan iets dat nieuw is en mogelijk nagemaakt 
is. Een kast van de rommelmarkt wordt misschien ambachtelijker ingeschat dan een kast van 
de Ikea. 

- Mooi/niet mooi 
Kunst moet mooi zijn; een gebruiksvoorwerp hoeft niet mooi te zijn. De juicer spreekt dit 
echter tegen: het is mooi én functioneel. 

- Functioneel/niet functioneel 
De vooraanname dat een gebruiksvoorwerp functioneel moet zijn en een kunstvoorwerp niet 
functioneel kan/mag zijn, komt hier tevoorschijn. De juicer spreekt dit echter tegen: het is 
mooi én functioneel. 

- Kundig gemaakt/simpel gemaakt 
Iets dat ambachtelijk gemaakt is, is kundig gemaakt; iets dat er simpel uitzit wordt meestal 
niet als ambachtelijk of kundig beschouwd. De stoel van Rietveld ziet er echter ook heel 
simpel uit, maar is een iconisch kunstwerk van De Stijl geworden. 

- Bekende naam 
Als de naam van een kunstenaar ergens bij wordt vernoemd en/of wordt herkend, zal het 
plots als kunst gezien worden en stijgt het in aanzien en prijs. Een houten stoel die door 
Gaudi is gemaakt, is dan opeens een kunstvoorwerp. 

- Massaproductie/handgemaakt 
Handgemaakte producten worden als ambachtelijker ervaren dan massaproducten. Er wordt 
een product van Ikea getoond dat er kunstig en handgemaakt uitzit, maar toch 
massaproductie is.  

Deze criteria worden besproken en teruggekoppeld op de opdracht. Sommige vooraannames en 
criteria zullen dan geproblematiseerd worden. Het doel van deze opdracht is de docent en leerling 
stil te laten staan bij de verstrengeling van ambacht en kunst; gebruiksvoorwerp en kunstvoorwerp 
en designobject. Bij alle soorten voorwerpen is gekozen voor een bepaalde functie, vorm, kleur, 
materiaal en productiemethode. Deze afbeeldingen moeten aantonen dat sommige van deze 
aspecten voor de hand liggend zijn, maar andere juist heel alternatief en buiten de kaders liggen.   
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Wat is kunst, wat is ambacht en waarom?     Groep ……………………. 
Beargumenteer of het kunst is, of het ambacht is en waarom. Een voorwerp mag beide zijn, één van 
beide of geen van beide. 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. Buiten welk kader is er getreden? (10 min) 
 
De leerling moet van de afbeeldingen in bijlage 2 aangeven op welk gebied er buiten de kaders is 
gedacht. Deze opdracht is een voorbereiding op opdrachten 3 en 4, waarbij de leerling zelf buiten de 
kaders moeten treden.  
De gebieden: 

- Vorm 
- Materiaal 
- Functie 
- Kleur 
- Vaardigheden  
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Buiten welk kader is er getreden?      Groep ……………………. 
Op welk gebied is iets anders aan het voorwerp? 

- Vorm 
- Materiaal 
- Functie 
- Kleur 
- Vaardigheden  

 
1. Kleur, want een stoplicht is normaal gesproken niet rood, wit en blauw, maar rood, oranje en 

groen. 
 

2. Materiaal, want servies is normaal gesproken niet van een harige stof, maar van keramiek of 
steen. 
 
Mag ook: Functie, want het is tentoongesteld als kunstwerk van Meret Oppenheim. 
 

3. Vaardigheid, want de productiemethode vacüum wordt normaal gesproken niet op mensen 
toegepast, maar op voedingsmiddelen. 
 

4. Vorm, want een sinaasappelpers heeft normaal gesproken een andere vorm. 
 

5. Functie, want deze stoel van Gaudi is tentoongesteld en dient niet langer als stoel waarop 
men kan zitten. 
 
Mag ook: Vorm, want een stoel heeft normaal gesproken niet vijf poten, twee zitvlakken, 
twee rugleuningen, drie armleuningen, maar vier poten, één zitvlak, één rugleuning en twee 
armleuningen. 
 

6. Vorm, want een bril heeft normaal gesproken geen band rond het hoofd, maar pootjes om 
de oren. 
 

7. Functie, want de strijkbout dient niet langer als strijkbout, maar als kunstvoorwerp en de fles 
heeft niet langer de functie om drinken te bevatten, maar is omgebouwd tot wespenvanger. 
 

8. Materiaal, want een brug is normaal gesproken niet van ijsstokjes, maar van beton of 
hardhout en een fiets is normaal gesproken niet van koper, maar van andere metalen of 
kunststof.  
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3. Buiten de kaders: paperclip (20 min) 
 
Benoem de functie van een paperclip.  
Noem 3 eigenschappen van een paperclip. 
 

3.1 Ontwerp een paperclip met de aangegeven functie, maar waarbij slechts 1 van de genoemde 
eigenschappen gebruikt mag worden. 
 

3.2 Maak een voorwerp met de opgeschreven eigenschappen van de paperclip, maar wat niet 
langer de functie van een paperclip draagt.  

 
De opdracht mag in groepjes of individueel gemaakt worden. Deze opdracht moet de docent en 
leerling stimuleren buiten de kaders te treden. De behandelde voorbeelden in bijlage 2 kunnen als 
voorbeeld dienen. Bij opdracht 3.2 kan het resultaat een nieuwe functie krijgen, kan het een 
kunstvoorwerp geworden zijn en kan het alle functionaliteit verloren zijn. Geen uitkomst is beter dan 
de andere. Op deze manier wordt ook aangetoond dat verstrengeling van gebruiksvoorwerp en 
kunstvoorwerp; functie en vorm; ambacht en kunst heel goed samen kunnen gaan.  
Om een minimaal niveau te garanderen moet de leerling kunnen uitleggen waarom bij zijn producten 
een vorm is aangesproken om buiten de kaders te denken. 
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Buiten de kaders denken        Groep …………………….. 
 
Benoem de functie van een paperclip 
 
………………………………………………………………………………………………….............................................................. 

 

Noem 3 eigenschappen van een paperclip 

1. …………………………………………………………………………………………......................................................... 

2. …………………………………………………………………………………………......................................................... 

3. …………………………………………………………………………………………......................................................... 
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Opdracht 3.1 
 
Ontwerp een paperclip met de opgeschreven functie, maar waarbij slechts 1 van de genoemde 
eigenschappen gebruikt mag worden. Jullie mogen hierbij de materialen van de knutselkar 
gebruiken. 
 
Benoem aan de hand van de opgeschreven eigenschappen de elementen waarbij er buiten de kaders 
is getreden. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………...
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Opdracht 3.2 

 
Maak een voorwerp met de opgeschreven eigenschappen van de paperclip, maar wat niet langer de 
opgeschreven functie van een paperclip draagt.  
 
Heeft de paperclip een nieuwe functie en zo ja, welke functie? 
 
..…………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………

…..…..………………………………………………………………………………… 
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4. Buiten de kaders: masterclass (20 min) 

 
De leerlingen verdelen zich over 5 groepen, die elk een discipline gaat onderzoeken. De verdeling van 
de groepen moet op een manier zijn dat het uiteindelijke groepje, waarmee ze dus het eindproduct 
maken, leerlingen bevat uit allemaal verschillende disciplines. De leerlingen van het uiteindelijke 
groepje moeten dus elk naar een andere discipline. Elk van de 5 groepen gaat op één van de 
onderstaande gebieden een product ontwerpen (op papier), waarbij op dat gebied buiten de kaders 
gewerkt moet worden.  
De gebieden: 

- Vorm 
- Materiaal 
- Functie 
- Kleur 
- Vaardigheden  

Dezelfde voorbeelden als bij opdracht 2 en 3 kunnen hier als inspiratie dienen. 
Als de leerlingen vanuit deze discipline naar hun uiteindelijke groep gaan, bevat deze groep dus 
kenners van verschillende disciplines. Dit vergroot de stimulans om buiten de kaders te werken voor 
het eindproduct. 
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5. Geef aan wat de gevolgen, voordelen en nadelen zijn van de gekozen productiemethode. (5 
min) 

 
Met deze vraag moet de leerling kunnen aantonen dat hij bewust is van de gevolgen van de gekozen 
productiemethode: is het ambachtelijk? Is het toegankelijk voor de massa, of voor een kleine 
groep/elite? Is het een uniek product, of is het een massaal product? 
 

6. Geef aan in hoeverre het gekozen materiaal, de gekozen productiemethode, het gekozen 
design en de gekozen stijl bijdragen aan de functionaliteit van jullie product. Dragen de 
materialen, productiemethoden, het design en de stijl bij aan de functionaliteit of 
belemmeren ze de functionaliteit? (5 min) 
 

7. Geef aan in hoeverre het gekozen materiaal, de gekozen productiemethode, het gekozen 
design en de gekozen stijl bijdragen aan de kunstzinnigheid van jullie product. Dragen ze bij 
aan de kunstzinnigheid van het product of belemmeren ze de kunstzinnigheid van het 
product? (5 min) 

 
8. Geef aan hoe jullie bij het eindproduct buiten de kaders hebben getreden. 

 
Het is moeilijk om met opdrachten en vragen in te spelen op de houding van de leerling. Door het 
geheel aan informatie, opdrachten en vragen draagt het lessenpakket hopelijk bij aan een kritischere 
en onderbouwde houding van de leerling tegenover het produceren en stileren van voorwerpen.  
 
De leerling maakt de opdrachten en geeft de antwoorden in samenwerking en samenspraak met de 
medeleerlingen in het groepje. Het groepsresultaat wordt beoordeeld. Tijdens het uitvoeren van het 
lessenpakket is altijd minstens 1 bètadocent aanwezig. Deze docent kan de vooruitgang en 
werkzaamheid van de leerlingen in de gaten houden. Doordat de betrokken (bèta)docenten een 
docentenhandleiding wordt aangeboden over het kunst- en cultuurgedeelte, zal de docent ook 
bekwaam zijn de leerling ook in dit gedeelte bij te staan. 
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Belangrijke begrippen 

 

 

 

 
 

 
 
 

Ontwerpen  
Definitie en uitleg: 
Ontwerpen is het bedenken van een nieuw product. Hier valt ook het verbeteren van een 
bestaand product of er iets aan toevoegen onder. 
Relevantie: 
Het lessenpakket is bedoeld om de leerlingen een product te laten ontwerpen. 

Materiaal 
Definitie en uitleg:  
De oorspronkelijke stof of stoffen waaruit een product is opgebouwd. De keuze voor het 
materiaal komt tot stand door de eigenschappen en toepassingen van het materiaal. 
Relevantie: 
Zinvolle invulling van de kunst in het project. 

Ambacht 
Definitie en uitleg: 
Beroepsmatige kundigheid op een meestal handvaardig gebied. 
Relevantie: 
Het onderscheid tussen kunst en ambacht en de wisselwerking en verstrengeling ervan wordt 
besproken als een zinvolle invulling van de kunst in het project. 

Industrialisatie  
Definitie en uitleg: 
De in de achttiende eeuw opkomende en zich uitbreidende bedrijvigheid van fabrieken die 
grondstoffen verwerken tot producten, meestal met economisch voordeel.  
Relevantie: 
De producten van de leerlingen kunnen door ‘de industrie’ tot stand komen of worden verspreid. 
Industrialisatie komt zo dicht bij de leerlingen en wordt begrijpelijk. Bovendien kan dit een ingang 
zijn om de invloed van industrialisatie op kunst en cultuur te bespreken (in het algemeen of in de 
achttiende eeuw in het bijzonder). 
Kunststromingen in de achttiende eeuw: Verlichting, rococo, neoclassicisme.   

Conceptuele kunst 
Definitie en uitleg: 
Kunstvorm waarbij het concept van het werk belangrijker is dan de esthetische uitwerking ervan.  
Relevantie: 
Zinvolle invulling van kunst in het project. 
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Productiemethode 
Definitie en uitleg: 
De productiemethode is de manier waarop een nieuw product wordt gemaakt. Er wordt hier 
onderscheid gemaakt tussen 3 wijzen: 

• Handmatig: je levert zelf de energie en de informatie; kleine aantallen dus duur. 
• Machinaal: een machine levert de energie, en jij levert de informatie; grote aantallen dus 

goedkoop. 
• Geautomatiseerd: de automaat levert de energie en de informatie, waarbij de ontwerper 

de informatie in de automaat stopt); grote aantallen dus goedkoop. 
Relevantie: 
Om een product te ontwerpen, moeten de leerlingen een goede productiemethode kiezen. 

Stileren 
Definitie en uitleg: 
Een product naar de eisen van een bepaalde vorm en stijl uitdrukken; een product er stijlvol laten 
uitzien.  
Relevantie: 
Zinvolle invulling van de kunst in het project. 

Retro 
Definitie en uitleg: 
Het teruggrijpen op producten en ontwerpen uit het verleden bij ontwerpen van diverse zaken of 
lanceren van producten: de vormgeving van nieuwe producten is niet zozeer een kopie van een 
eerder product, doch is erdoor geïnspireerd en verwijst ernaar terug. Tijdens het laatste 
decennium is retro in toenemende mate populair geworden. (wikipedia) 
Relevantie: 
Het verschijnsel retro doet zich voor binnen vele kunstzinnige en ambachtterreinen. 
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Bijlage 1: Wat is kunst, wat is ambacht en waarom? 
 

1.  2. 3. 

4. 5. 6.  

7.  8.   
 
1. Juicer van Philippe Starck (designobject) 
2. Haarspeld van Georges Fouquet (Art nouveau) 
3. Stoel van Rietveld (De stijl) 
4. Stoel van Gaudi (Art nouveau/Jugendstil) 
5. Willekeurige taart 
6. Kast van de rommelmarkt 
7. Kast van de Ikea 
8. Servies van Meret Oppenheim (surrealistisch, dada) 
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Bijlage 2: Buiten de kaders denken 
 

- Qua vorm: juicer    bril zonder pootjes 

   
 

- Qua materiaal:   brug van ijsstokjes  Koperen fiets 
haren servies  

    
 
Qua functie: andere functie strijkbout wespenvanger fles kunstvoorwerp 

     
 

- Qua kleur: blauw stoplicht 
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- Qua vaardigheden, productiemethode: vacuüm op STRP 

 
 


