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Voorwoord 

 

Voor u ligt het lespakket Nijmegen als Kunstvitrine. Dit lespakket is tot stand gekomen in 

het kader van het project Kunst van Bèta, een samenwerkingsverband tussen de opleiding 

Algemene Cultuurwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen en EDU-ART. Wij, 

twee studenten Algemene Cultuurwetenschappen, hebben dit lespakket ontworpen als 

onderdeel van de minor ‘kunst- en cultuureducatie’ voor het Karel de Grote College uit 

Nijmegen. Wij hopen dat u en uw leerlingen er veel plezier aan zullen beleven. 
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Inleiding 

 

Dé publieke ruimte bestaat niet. Onze omgeving is opgedeeld in functies: wegen om het verkeer te 

leiden, het park ter ontspanning, de woonwijk et cetera. De aanblik wordt afgestemd op deze ruimte.  

Kunst doet wellicht een poging om het functionele karakter te doorbreken. Maar hét publieke 

kunstwerk bestaat eveneens niet. Vroeger werden kunstwerken geplaatst ter verfraaiing van de 

gezaghebbende kern van de stad. Nu worden ook op minder glorieuze plaatsen kunstwerken 

gemaakt. Kunst wordt een middel om sociale cohesie te bevorderen en achterstandswijken 

leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Dit idealistische voornemen pakt in de realiteit echter niet 

altijd positief uit. Met de grote variëteit aan kunstwerken, locaties en motivaties komen we tot de 

vraag wat tegenwoordig de functie van kunst in de openbare ruimte is. Deze vraag ligt aan de basis 

van dit lespakket. Kunst in onze directe omgeving staat fysiek dichtbij, maar in de belevingswereld 

van menig inwoner vaak verder af. Dit spanningsveld vinden wij erg interessant en willen op een 

activerende manier met de leerlingen gaan onderzoeken. 

             Kunst in de openbare ruimte is tegelijk een onderwerp waar veel disciplines bij elkaar komen: 

kunstvakken ontmoeten wiskunde, architectuur, planologie. Wij denken dat wiskunde een vak is dat 

niet alleen in boeken bestaat, maar zijn directe weerklank vindt in de wijze waarop de wereld om ons 

heen functioneert. Met dit lespakket trachten we dan ook de leerling op een andere - misschien 

meer praktische - wijze met dit vak in aanraking te brengen. 

             Het lespakket vangt aan met een overzicht van de leerdoelen die het met de aangeboden 

inhoud tracht te behalen. Vervolgens wordt het onderwerp ‘kunst in de openbare ruimte’ in verband 

gebracht met de kerndoelen ‘Kunst en Cultuur’ van Stichting Leerplan Ontwikkeling. Er volgt een 

academische verantwoording die ingaat op de kunsttheoretische achtergrond en de gekozen 

didactiek voor het lespakket. Een overzicht van de benodigdheden en de producten wordt gevolgd 

door de uitwerking van de lessen. Ten slotte geven een begrippenlijst en enige 

achtergrondinformatie over de besproken onderwerpen de docent hopelijk een nog completer 

beeld.  
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Leerdoelen 

 

Hoofddoelstelling van het project: 

De leerling is zich bewust van (driedimensionale) kunst in zijn omgeving en het interdisciplinaire 

karakter dat kunst heeft zoals de verbinding met wiskunde. De leerling kan hier kritisch op 

reflecteren. 

  

Onze belangrijkste motivatie is dat we leerlingen enthousiast willen maken voor kunst en we denken 

dit te kunnen bereiken door kunst die zich dichter bij hun leefwereld bevindt. We beseffen ons dat 

niet iedereen geïnteresseerd is in kunst, maar op deze manier komen de leerlingen wel op een 

andere manier in aanraking met kunst. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich bewust worden 

van het feit dat kunst niet alleen in het museum hangt, maar overal om hen heen is en dat ze hier 

oog voor krijgen. Dit zal een ruimere blik tot gevolg hebben. Kunstonderwijs draagt enorm bij aan de 

persoonlijke ontwikkeling, de algemene ontwikkeling en de ontwikkeling van de academische 

vaardigheden van de leerling. De leerling leert zichzelf beter kennen en verkent zijn eigen 

vaardigheden, visies en identiteit. Niet alleen leert de leerling zichzelf beter kennen, maar ook de 

cultuur waarin hij zich bevindt en de culturen om hem heen. Ook leren ze op deze manier dat er een 

verhaal achter elk kunstwerk schuil gaat. Kunstwerken staan niet op zichzelf maar kunnen ook te 

maken hebben met andere vakgebieden zoals wiskunde of aardrijkskunde. Leerlingen leren ook dat 

ze niet alles mooi hoeven te vinden en argumenten hier voor aan te dragen. We vinden het dus 

belangrijk dat ze kritisch leren denken. 

Wetenschap beperkt zich niet tot het universitaire domein. Het is op veel manieren 

verbonden met de maatschappij. In de praktijk zijn alfa- en bètawetenschappen ook niet strikt 

gescheiden. Wiskunde is een vak dat niet alleen bestaat in boeken, maar dat ook een praktische 

toepassing kent. Hier willen we de leerlingen bewust van maken. Architectuur is bijvoorbeeld een 

gebied waar esthetiek, wiskunde (en techniek) samenkomen in een heel tastbare vorm. Door 

leerlingen zelf te laten experimenteren op dit raakvlak van kunst en wiskunde ervaren ze de 

mogelijkheden hiervan. 
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Subdoelstelling 1: 

De leerling kan argumenten aandragen in een discussie over de functie van kunst in de openbare 

ruimte. 

Toetsing: De leerlingen koppelen in hun presentatie van het eindproduct een functie van kunst in de 

openbare ruimte aan hun eindproduct en moeten hier 2 argumenten voor kunnen geven.  

 

Subdoelstelling 2: 

De leerling kan voorbeelden aandragen van kunstwerken in de openbare ruimte die ze wel en niet 

mooi of passend vinden en becommentariëren waarom ze dit vinden. 

Toetsing: De leerling neemt 2 foto´s mee naar de les van kunstwerken uit zijn of haar omgeving en 

geven 2 argumenten waarom ze dit wel of niet mooi of passend vinden. 

  

Subdoelstelling 3: 

De leerling kan geometrische vormen gebruiken als basis voor zijn ontwerp van kunst in de openbare 

ruimte. 

Toetsing: Nader te bepalen. Dit hangt af van hoe om te gaan met de verschillende wiskundeniveaus 

in één klas. 

  

Subdoelstelling 4: 

De leerling kan zijn ontwerp uitwerken in een schaalmodel. 

Toetsing: de verhoudingen van het schaalmodel kloppen met het ontwerp en met de omgeving 

waarin het kunstwerk geplaatst gaat worden. 

  

Subdoelstelling 5: 

De leerling kan in zijn ontwerp rekening houden met de omgeving van het kunstwerk, denk aan 

aspecten als bestemmingsplan (gaat het om een winkelgebied, woonwijk etc.), publiek, beschikbare 

oppervlakte, lichtinval. 

Toetsing: uitwerking van de bestemming in het voorlopig plan + eindpresentatie. 

  

Subdoelstelling 6: 

De leerling kan zijn ontwerp presenteren en de gemaakte keuzes toelichten. 

Toetsing: Criterialijst + feedback van medestudenten. 
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Beschrijving van het onderwerp in relatie tot de kerndoelen 

 

48.Produceren. 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. 

De leerling moet een eigen kunstwerk ontwerpen. Ze produceren een ontwerp in een tekening en 

een uitwerking daarvan in een schaalmodel. 

  

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

derden te presenteren. 

Aan het einde van het project presenteren de leerlingen hun schaalmodel alsof ze het aan de 

gemeenteraad presenteren. 

  

50. Beleven. 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-, of filmvoorstellingen. 

De leerlingen zoeken voorbeelden van kunst in de publieke ruimte. Aan de hand van een theorie 

bekijken ze waar dit kunstwerk te plaatsen is. Ook worden voorbeelden gegeven van de theorie en 

laten we kunstwerken zien ter inspiratie voor het kunstwerk van de leerlingen. 

  

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

deelname aan kunstzinnige activiteiten als toeschouwer en als deelnemer. 

De leerlingen doen bij de presentatie mondeling verslag van hun ontwerpproces. Ook doen ze 

verslag van de totstandkoming van hun kunstwerk. 

  

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

werk van anderen waaronder dat van kunstenaars. 

Aan de hand van de voorbeelden die leerlingen mee nemen, wordt gediscussieerd over verschillende 

kunstwerken. Ook moeten de leerlingen feedback geven op elkaars eindproduct. 

 

Een indicatie van de werkvormen 

·  Zelfstandig werken. De leerlingen zoeken zelf voorbeelden van kunst in de openbare ruimte. 

·  Theorieles. De leerlingen krijgen les over kunst in de openbare ruimte. Ook krijgen ze 

wiskundelessen die als basis voor hun ontwerp kunnen dienen. 
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·  Groepsdiscussie. De leerlingen discussiëren over de functie van kunst in de openbare ruimte en de 

gevonden voorbeelden. 

·  Groepswerk. De leerlingen maken in groepjes een ontwerp voor een kunstwerk en werken dit uit 

in een schaalmodel. De nadruk ligt bij deze werkvorm, vanwege de keuze voor het activerend 

onderwijs. 

·  Presentatie. De leerlingen presenteren hun eindproduct. 

We vinden het belangrijk om verschillende werkvormen te gebruiken (zie academische 

verantwoording –a. didactiek). 

 

 

 
Zometool Construction, George Hart 
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Academische verantwoording 

a. De relatie tussen kunst in de openbare ruimte en de didactiek 

 

Hoofddoelstelling van het project: De leerling is zich bewust van (driedimensionale) kunst in zijn 

omgeving en het interdisciplinaire karakter dat kunst heeft zoals de verbinding met wiskunde. De 

leerling kan hier kritisch op reflecteren.  

We willen met ons lespakket aansluiten bij de visie van de vrije school, gebaseerd op de 

antroposofie die ontwikkeld is door Rudolf Steiner. Via antroposofie probeert men zich bewust te 

worden van wat ‘het mens-zijn’ betekent. Dit heeft tot gevolg dat de vrije school streeft naar een zo 

breed mogelijke ontwikkeling van menselijke vermogens. Dan gaat het zeker niet alleen om het 

verwerven van kennis, maar vooral ook om ontwikkeling van gevoel voor het sociale en het 

kunstzinnige en om het verkrijgen van ambachtelijke en technische vaardigheden. Hiermee wordt 

een stevige basis gelegd voor het latere leven en voor het functioneren in de maatschappij.1  

 

Met ons lespakket hebben we deze brede ontwikkeling ook als doel voor ogen gehad. Leerlingen zijn 

bezig met hoofd, hart en handen. Leerlingen moeten kennis over kunst in de publieke ruimte en 

wiskunde verwerken (kennis), ze denken na over hun visie op kunst in de openbare ruimte en gaan 

op zoek naar kunstwerken waar ze iets van vinden (gevoel voor het sociale en kunstzinnige) en 

uiteindelijk maken ze zelf, met hun eigen handen, een schaalmodel van een nieuw ontwerp voor een 

kunstwerk (ambachtelijke en technische vaardigheden). Kunst- en cultuureducatie zijn onderdeel van 

de algemene vorming van kinderen. Ze zorgen ervoor dat kinderen niet alleen hun logisch-

mathematische of linguïstische intelligentie ontwikkelen, maar ook hun muzikale, visueel-ruimtelijke 

en intra- en interpersonele intelligentie.2  

Met ons lespakket willen we leerlingen bewust maken van de kunst die ze iedere dag 

tegenkomen op straat en in hun omgeving. Onze belangrijkste motivatie is dat we leerlingen 

enthousiast willen maken voor kunst in het algemeen en we denken dit te kunnen bereiken door 

kunst die zich dichter bij hun leefwereld bevindt. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich bewust 

worden van het feit dat kunst niet alleen in het museum hangt, maar overal om hen heen is en dat ze 

hier oog voor krijgen. Dit zal een ruimere blik tot gevolg hebben. Ook leren ze op deze manier dat er 

een verhaal achter elk kunstwerk schuil gaat. Kunstwerken staan niet op zichzelf maar kunnen ook te 

maken hebben met andere vakgebieden zoals wiskunde of aardrijkskunde. Wiskunde is een vak dat 

niet alleen bestaat in boeken, maar dat ook een praktische toepassing kent. Hier willen we de 

                                                
1 Karel de Grote College, ‘Visie Vrije School’ http://www.kgcnijmegen.nl/Algemeen/tabid/184/Default.aspx (09-12-11) 
2 Kamp, van de, M. (2007) ‘Legitimatie CKV’, Opinie Cultuurnetwerk. 

http://www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/legitimering/opinie.html (09-12-11) 

http://www.kgcnijmegen.nl/Algemeen/tabid/184/Default.aspx
http://www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/legitimering/opinie.html
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leerlingen bewust van maken. Architectuur is bijvoorbeeld een gebied waar esthetiek, wiskunde (en 

techniek) samenkomen in een heel tastbare vorm. Door leerlingen zelf te laten experimenteren op 

dit raakvlak van kunst en wiskunde ervaren ze de mogelijkheden hiervan. 

Dit willen we bereiken door de leerlingen een activerende opdracht te geven waarbij ze zelf 

aan de slag gaan met het ontwerpen van een kunstwerk. Voorafgaand zullen ze kennis maken met 

kunstenaars die als inspiratie zouden kunnen dienen voor hun eigen ontwerp. Dit zal bijdragen aan 

de opbouw van hun repertoire. We vinden het namelijk belangrijk dat ze een achtergrond 

ontwikkelen waarbij ze zich niet alleen bewust zijn van kunst, maar ook verschillende soorten 

kunstenaars en hun werk kennen. Ook zullen ze voorafgaand nadenken over de functie van kunst in 

het openbaar en wat hun standpunt daarover is. We vinden het belangrijk leerlingen mondig te 

maken en te leren nadenken over hun eigen visie op kunst. Door middel van een discussie leren ze 

hun argumenten te verwoorden.  

 

Eisner heeft het in zijn tien lessen die je leert van kunst3 ook over het leren uitdrukken van je mening 

en gevoelens. Wanneer leerlingen moeten vertellen wat ze van een werk vinden en wat het met hen 

doet, zijn ze genoodzaakt hun poëtische capaciteiten aan te boren om de woorden te vinden die dit 

beschrijven. Dit gegeven past ook bij kerndoel 48 van de kerndoelen onderdeel F: kunst en cultuur.  

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. 

Het is onvermijdelijk om persoonlijk betrokken te zijn waar het kunst en cultuur betreft. Het doet iets 

met je, je vind er iets van en het verrijkt je als mens. Hier kun je niet omheen. Het versterkt je binding 

met je omgeving. In de eerste lessen zullen we dan ook tijd besteden aan discussie over de functie 

van kunst in de openbare ruimte. Met behulp van een foto-opdracht zullen de leerlingen op zoek 

moeten naar kunst in de openbare ruimte waar ze iets van vinden. Er zal in deze opdracht ook 

gereflecteerd moeten worden op de functie van dit kunstwerk. In de eindpresentatie zal vervolgens 

via het eigen kunstwerk nogmaals gereflecteerd worden op deze discussie. 

De nadruk in dit lespakket zal liggen op het activerende onderwijs, de leerlingen gaan zelf 

aan de slag. We denken dat leerlingen zich sneller bewust zijn van kunst in hun omgeving en van het 

ontwerpproces wanneer ze hier zelf mee bezig zijn. Dit is een vorm van ervaringsleren. Doordat het 

project is gekoppeld aan de directe leefomgeving van de leerlingen, sluiten we aan bij hun beleving. 

Leerlingen ontdekken zelf wat er allemaal bij het ontwerpen komt kijken en waar ze rekening mee 

                                                
3 Eisner, E. (2002). The Arts and the Creation of Mind. Hoofdstuk  4, ‘What the Arts Teach and How It Shows.’ (pp. 70-92). Yale University 

Press. 



11 

 

moeten houden. De motivatie zal bij leerlingen ook groter zijn wanneer ze kunnen toewerken naar 

hun eigen eindproduct. Dit zal hun betrokkenheid vergroten waardoor het onderwerp beter zal 

beklijven. Er wordt dus niet eenzijdig kennis overgedragen bij dit project. In onze visie op educatie 

staan verschillende vormen van leren centraal. Er wordt zowel een beroep gedaan op kennis, 

vaardigheden en houding of presentatie.  

 

Staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap Halbe Zijlstra heeft het in Meer dan kwaliteit: 

een nieuwe visie op cultuurbeleid4 over cultuur voor zowel persoonlijke ontwikkeling als de 

creativiteit van de samenleving. Creativiteit is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde, 

innovatieve economie en dit standpunt wordt door de regering steeds meer centraal gesteld. Deze 

vaardigheid moet dus niet onderschat worden. Kunst op school heeft volgens ons dan ook een taak 

in het bevorderen en stimuleren van creativiteit. Het belang van de burger dat uiteindelijk het belang 

van de samenleving dient.  

 

b. De relatie tussen kunst in de openbare ruimte en de kunsttheorie 

 

“[S]ite-specific art initially took the "site" as an actual location, a tangible reality, its identity composed of a 

unique combination of constitutive physical elements: length, depth, height, texture, and shape of walls and 

rooms; scale and proportion of plazas, buildings, or parks; existing conditions of lighting, ventilation, traffic 

patterns; distinctive topographical features”.
5
 

Bij site-specific art6 verplaatst de beeldende kunst zich van museale instituten naar de openbare 

ruimte. De witte ruimtes van het museum vormen niet langer de context waartegen kunst wordt 

bezichtigd. Flatgebouwen, parken, straatverlichting of rijdende auto’s vormen het nieuwe decor 

waartegen een werk zich aftekent. Wij zijn van mening dat kunst in de openbare ruimte een grotere 

potentie heeft dan kunst in museale context om aan te sluiten bij de maatschappij. Dit zien we als 

positief. We formuleren het echter als een potentie, want een vanzelfsprekendheid is een levendige 

relatie tussen kunst en maatschappelijk leven geenszins. Als kunst zich in haar ontwerp richt op de 

directe omgeving met fysieke elementen als afmetingen, textuur, verhoudingen, schaal en vorm gaat 

het een relatie aan met de locatie. Het kunstobject sluit zich hierbij niet af van de buitenwereld, maar 

verhoudt zich er actief toe. Volgens ons dit een belangrijke functie van kunst. Hieronder gaan we 

verder in op deze visie. Daarnaast halen we bronnen uit de kunsttheorie aan die als inspiratie gelden 

voor dit lespakket.  

                                                
4 Zijlstra, H. (2011), ‘Cultuureducatie, amateurkunst en bibliotheken’, in: Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid. 
5 Kwon, M (1997). ‘One Place after Another: Notes on Site Specificity’, in: October, Vol. 80 , Voorjaar 1997: 85-110 
6 Vrij vertaald: ‘plaatsgebonden kunst’. In de verdere tekst hanteren we echter het in Nederland meer gebruikte ‘kunst in de openbare 

ruimte’. Hoewel deze toepassing niet identiek is aan ‘site-specific art’, delen ze het belangrijke kenmerk dat de kunst zich verplaatst uit de 
museale context naar het publieke domein.  
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Kunst in de publieke ruimte is niet nieuw. Na de middeleeuwen werd de stad steeds meer een 

representatieve ruimte waar de koning, kerk en adel hun macht door middel van kunstuitingen lieten 

zien. Toch werd vanaf 1800 het museum traditioneel de plek waar beeldende kunst tentoon werd 

gesteld. De onaantastbare status die het museum toen had komt echter vanaf het modernisme 

steeds meer ter discussie te staan. Vanaf deze tijd bekritiseren kunstenaars de wijze waarop een 

kunstwerk zijn betekenis ontleend aan het instituut waarin het geëxposeerd wordt. Het meest 

bekende voorbeeld hiervan is waarschijnlijk Fountain (1917) van Marcel Duchamp7. Door een urinoir 

in een museale context te plaatsen wordt de bezoeker als het ware gedwongen dit voorwerp vanuit 

een ander licht te bekijken8.  

Site-specifc art vindt haar wortels bij het minimalisme. Bij minimalistische kunst wordt de 

betekenis van de ruimte waarin een werk gepresenteerd wordt vervormd9. Een kunstwerk kan niet 

alleen vanuit één positie worden bezichtigd, maar de waarneming verandert met de plek die de 

bezoeker in de ruimte inneemt. De institutionele kritiek10 gaat hierbij nog een stap verder. Zij zien 

musea als instituten die de ruimte van de kunst scheiden van de buitenwereld. De museale ruimte 

draagt volgens hen bepaalde normatieve codes om zo een ideologie uit te dragen.  

Dit idee sluit aan bij de theorie van Mieke Bal11. Zij stelt dat het in een museum niet alleen gaat 

om de kunstwerken die er hangen. Het gaat ook om het narratief dat het museum erom heen heeft 

gecreëerd en de manier waarop betekenisgeving tot stand komt in de gehele context van het 

museum. Het museum kent een bepaald discours. Een museum formuleert een visie waarin ideeën 

naar voren komen over wat zij als instelling belangrijk vinden en het soort kunst dat ze willen 

tentoonstellen. De geformuleerde visie krijgt praktisch gestalte in de keuze van kunstwerken, maar 

ook in de zaalinrichting, de wijze waarop de beoogde doelgroep wordt benaderd enzovoort.  

Geïnformeerd door de visies van het minimalisme, de institutionele kritiek en de conceptuele 

kunst ontwikkelt zich een model rondom kunst en plaatsgebondenheid waarbij een locatie niet 

alleen in fysieke en ruimtelijke termen wordt opgevat, maar ook als een sociaal-cultureel kader12.  

Kwon stelt: 

If modernist sculpture absorbed its pedestal/base to sever its connection to or express its indifference to the 

site, rendering itself more autonomous and self-referential, and thus transportable, placeless, and nomadic, 

then site-specific works, as they first emerged in the wake of Minimalism in the late 1960s and early 1970s, 

                                                
7
 Duchamp, M. Fountain. 1950 (origineel uit 1917). Porseleinen gebruiksvoorwerp met zwarte verf. 63 x 48 x 35 cm. Philadephia: Museum 

van de Moderne Kunst.  
8
 Kleiner (2010) Gardner’s Art Trough the Ages. Boston (USA): Wadsworth, Cengage Learning: 706. 

9 Kwon, M (1997). ‘One Place after Another: Notes on Site Specificity’, in: October, Vol. 80 , Voorjaar 1997: 85-110 
10 Kwon 1997: 88. 
11 Bal, M (1996) ‘The Discourse of the Museum’, in: Greenberg, R., Ferguson, B. & Nairne, S. (eds.) Thinking about Exhibitions. Londen: 

Routledge: 201-218.  
12 Kwon 1997: 87. 
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forced a dramatic reversal of this modernist paradigm. […] [S]ite-specific art, whether interruptive or 

assimilative, gave itself up to its environmental context, being formally determined or directed by it.
13

 

Kunst die zich verplaatst naar de publieke ruimte is dus een reactie op de ‘ontheiliging’ van het 

museum als instituut. Maar met deze stap verliest het kunstwerk echter de vanzelfsprekende 

legitimering van het museum, volgens Baetens en Pil14. Daarnaast integreert volgens hen met deze 

verandering van context het kunstwerk niet probleemloos met het publieke leven. Het spanningsveld 

van aan de ene kant de poging om kunst toegankelijk te maken voor het grote publiek en aan de 

andere kant de vraag in welke mate dit publiek zich hier ook werkelijk mee verbonden voelt vinden 

wij erg interessant. In een tijd waarin het kabinet het publieksbereik van kunst centraal stelt, is dit 

vraagstuk volgens ons ook erg actueel15. Wij willen met dit lespakket de leerling aan het denken 

zetten over hoe kunst in verbinding staat met de omgeving. Hierbij draait het niet alleen om de 

letterlijk fysieke omgeving. Ook de wijze waarop mensen zich verbonden voelen met de kunst staat 

centraal. Als leidraad gaan we hierbij uit van de drie benaderingen van openbare kunst zoals Kwon16 

deze hanteert: 

Het art-in-public-places-model komt vooral in 1960-70 voor. Vergrotingen van modernistische en 

abstracte kunst uit het museum worden verplaatst naar de openbare ruimte. De sculpturen moesten 

de monotone stadsarchitectuur verlevendigen. De kritiek hierop was dat deze kunst te weinig 

betekenis zou bevatten voor de directe omgeving. Als reactie kwam de art-as-public-spaces-

approach: een vorm van kunst die geïntegreerd werd in de omgeving, bijvoorbeeld het kunstzinnige 

parkbankje. De derde benadering is de zogenaamde art-in-the-public-interest-model, waarbij kunst 

ook een sociale en politieke lading krijgt. Ook wordt er getracht aanspraak te maken op de 

betrokkenheid van omwonenden of een bepaalde groep mensen uit de samenleving om bijvoorbeeld 

mee te denken of helpen bij het maken van het kunstwerk. Het ideaal om mensen betrokken te 

maken bij deze kunst werd echter langer niet altijd behaald. 

Kunst waarbij mensen uit de directe omgeving zich 

betrokken voelen zien wij als ideaal. De passage17 van 

Annelies Dijkman vinden wij een bijzonder voorbeeld.  

Haar opdracht was een kunstwerk te maken dat aansloot 

bij de belevingswereld van kinderen tot twaalf jaar. Ze 

plaatste glazen panelen, met gekleurde landkaarten, in de 

                                                
13 Kwon, M (1997). ‘One Place after Another: Notes on Site Specificity’, in: October, Vol. 80 , Voorjaar 1997: 85. 
14 Baetens, J. & Pil, L. (1998). Kunst in de openbare ruimte. Leuven: Universitaire Pers.  
15 Zijlstra, H. (2011), ‘Inleiding’, ‘Cultuureducatie’, in: Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid: 2-9 Online beschikbaar: 
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/notas/2011/06/10/meer-dan-kwaliteit-een-nieuwe-visie-op-
cultuurbeleid/bijl-a-nieuwe-visie-cultuurbeleid.pdf  (10-11-2011). 
16 Kwon, M. One place after another. Site specific Art and Locational Identity, Cambridge Mass./ Londen, 2004 (2002): 2-31, 60-63. 
17 Dijkman, A. De passage (2006). 45 m lang. Hout, geharde glasplaten, chibachrome. Vensterschool Korenspoor: Groningen.  
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overkapping van een ‘droogloop’ die twee schoolgebouwen verbindt. Door weersveranderingen 

verandert de schaduw zodat de kinderen steeds andere kleuren en afbeeldingen zien. Behalve een 

passage is de ruimte een plek geworden waarin de fantasie van de kinderen wordt gestimuleerd en 

die door de kinderen én hun ouders wordt gewaardeerd18. 

De beweging van landart - een vorm van kunst die vanaf de jaren ‘60 opkomt - begeeft zich op 

het snijvlak van sculptuur en architectuur19. Dit vormt eveneens een bron van inspiratie. Hierbij 

wordt de natuurlijke omgeving vervormd, vaak met gebruik van organische vormen en materialen. 

Kunstenaars van landschapskunst verplaatsen hun kunst uit de verheven sfeer van musea naar de 

natuur. Interactie tussen kunst en toeschouwer komt centraal te staan als de uitingen de dagelijkse 

omgeving van de mensen binnentreden. De ontstane kunstwerken zijn vaak vernieuwend en 

trotseren traditionele opvattingen over kunst. Tegenstrijdig hiermee is dat een aantal van deze 

‘natuurkunstwerken’ op afgelegen locaties tot stand is gebracht. Hieronder inspiratiemateriaal uit 

een jaarlijks terugkerend project in de Auvergne in Frankrijk20: 

   

                    

 

De functie van kunst in de openbare ruimte is ook afhankelijk van de beoogde doelstelling. Het 

monument ter nagedachtenis van de gebeurtenissen op elf september in New York is een druk 

bediscussieerd onderwerp geweest. Er zijn vele inzendingen gestuurd waaruit het ontwerp van 

Michael Arad gekozen is21. Het ontwerp van Arad bestaat uit twee grote vierkante waterbassins ter 

grote van de verdwenen Twin Towers. De betrokkenheid van de inwoners is bij dit project van groot 

                                                
18 CBK Groningen (2011). Kunst op straat: PASSAGE – ANNELIES DIJKMAN. http://www.cbkgroningen.nl/kunst-op-
straat/opdrachtenarchief/passage-annelies-dijkman (10-12-2011) 
19 Kleiner (2010): 790. 
20 Massif du Sancy (2011). Horizons. http://www.horizons-sancy.com/ (10-12-2011).  
21 NOS (2011) “9/11 monument ‘mag een levendige plek worden’.” In: http://nos.nl/artikel/270096-911monument-mag-een-levendige-
plek-worden.html (8-01-2012) 
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belang, het is immers een monument ter nagedachtenis aan een gebeurtenis die voor veel mensen 

nog steeds erg levend is. Het vallende water in de bassins wordt in de media vergeleken met de 

ingestorte torens. De intentie van de ontwerper is echter het benadrukken van beweging, dit staat 

voor hem voor leven. Hieruit blijkt dat hetgeen de kunstenaar in zijn ontwerp ziet, niet altijd overeen 

hoeft te komen met hoe het publiek een werk interpreteert. Het ontwerpproces roept vragen bij ons 

op: Welke publieke functie moet kunst in de openbare ruimte hebben? Zou een expliciet kunstzinnig 

ontwerp maar dat schokkend is voor het publiek toch geplaatst mogen worden? Hoe zwaar tellen de 

praktische eisen – zoals de ruimte voor rouwkransen, herdenkingsgelegenheden – bij het ontwerp 

van een monument? Dit zijn vragen die ten grondslag liggen aan dit lespakket. 

 

Kunst in de openbare ruimte is kortom geen nieuw fenomeen, de intentie van de kunstenaars is 

echter wel veranderd. Plaatsgebonden kunst in de publieke sfeer zet zich af tegen kunst in een 

museale context. Deze beweging zien wij vooral als positief als dit betekent dat kunst dichter bij de 

mensen komt te staan. We willen de leerling dan ook aan het denken zetten over de vraag op welke 

manier kunst aansluiting kan vinden bij de leefwereld van de beoogde doelgroep. In Nijmegen zijn 

zo’n 500 kunstwerken in de publieke ruimte, hier is niet iedere inwoner zich bewust van. Als de 

werken wel opvallen is dit niet altijd in positieve zin. De leerlingen hebben de taak om zich zowel een 

visie te vormen over wanneer een kunstwerk hen aanspreekt, als ook om rekening te houden met de 

locatie en functie van het werk.  
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Producten 

De producten die de leerlingen moeten aanleveren bestaan uit: 

o Tussenproduct 1 + 2: Een getekend ontwerp voor een kunstwerk in de openbare ruimte met een 

schriftelijke toelichting (plan). 

o Eindproduct: Een schaalmodel van het ontworpen kunstwerk in de openbare ruimte. 

o Eindproduct: Een mondelinge presentatie. 

 

Planning: 

Les 6: De groepen leveren hun voorlopige plan in bij de docent.  

Les 9: De groepen laten hun ontwerp zien. De docent geeft feedback op zowel het ontwerp als het 

plan. Aan de hand hiervan geeft hij een Go of No Go. Een go betekent dat de groepen op de goede 

weg zitten, eventuele feedback kunnen ze meenemen in de verdere uitwerking. Als de groepen een 

No Go krijgen dan betekent dit dat ze eerst hun plan verder moeten aanscherpen (of de aansluiting 

tussen het plan en het ontwerp) voordat ze het ontwerp op schaal gaan maken. In de rest van de les 

hebben ze de mogelijkheid tot aanpassing. Een les later bespreken ze met de docent hoe ze zijn 

opmerkingen hebben verwerkt.   

Les 14 + 15: Eindpresentatie: Het schaalmodel wordt getoond + motivatie bij de gemaakte keuzes.  

 

Tussenproduct: Het voorlopige plan 

Het voorlopige plan bestaat uit een verslag van 3-4 A4. In dit verslag komen de antwoorden uit les 2 

en 4 terug. Maak er een lopend verhaal van en zorg dat in ieder geval de volgende punten erin zijn 

verwerkt:  

Korte inleiding. Vertel hier in hoe jullie het kunstwerk willen noemen en waarom. 

Welke kunst in de openbare ruimte spreekt jullie aan?: 

o Beschrijving van het ‘mooie’ kunstwerk. 

Neem hierin mee: wel/geen contrast met de omgeving, details uit het kunstwerk, de 

lichtinval, verhouding, kleur/materiaalgebruik of vorm.  

o Beschrijving ‘niet mooie’ kunstwerk. 
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Neem hierin mee: wel/geen contrast met de omgeving, details uit het kunstwerk, de 

lichtinval, verhouding, kleur/materiaalgebruik of vorm.  

o Welke van deze punten nemen jullie mee in het nieuwe ontwerp? 

 

 

 

De functie van kunst in de openbare ruimte: 

o Toelichting op de gekozen benaderingswijze(n) van Kwon. Hoe komt dit terug in het 

ontwerp? 

Bestemmingsplan: 

o Wat is de bestemming van de plek waar het kunstwerk komt? 

o Welke groep mensen komt op deze plek? 

o Welke functie heeft het kunstwerk dat jullie ontwerpen? Denk hierbij aan de bestemming en 

de mensen.  

o Waarmee houden jullie rekening in het ontwerp? (uitgaande van de bestemming, de mensen 

en de functie)  

Optioneel: Hoe sluit het ontwerp aan bij het kunstbeleid van de gemeente Nijmegen? 

o Laat het ontwerp iets kenmerkends van de stad zien? 

o Denken jullie dat de inwoners van Nijmegen zich betrokken voelen bij het kunstwerk? Hoe 

komt dat? 

 

Tussenproduct: Het ontwerp 

Het ontwerp bevat: 

o Een driedimensionale tekening(en) op schaal waarbij de maten zijn weergegeven.  

o Op de tekening(en) wordt duidelijk hoeveel afstand het kunstwerk heeft tot de omringende 

bouwwerken/natuur.  

o Bij de tekeningen is weergegeven (opgeschreven): de kleuren, het materiaal, de structuur 

(voortvloeiend uit het geschreven plan). 

o Een (korte) uitwerking van het wiskundige idee of de berekening die de basis vormt voor de 

vorm van het ontwerp. 

 

Eindproduct: Een schaalmodel van het ontworpen kunstwerk in de openbare ruimte. 

Het schaalmodel moet driedimensionaal zijn en kloppen met de maten op de tekening. Aan de basis 

van het kunstwerk ligt een wiskundig idee. Aan de hand van het schaalmodel moet duidelijk worden 

voor welke kleuren, materialen en structuur de leerlingen hebben gekozen. 
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Eindproduct: Een mondelinge presentatie. 

Begin jullie presentatie met een korte introductie, daarna beantwoord je de volgende vragen: 

o Waarom vonden jullie het oorspronkelijke kunstwerk van jullie plek niet mooi of passen? 

Wat moest er anders volgens jullie? 

o Voor welke benaderingswijze van Kwon hebben jullie gekozen en waarom? 

o Vertel iets over het bestemmingsplan. Beschrijf de plek, de doelgroep, de betekenis en hoe je 

hier rekening mee hebt gehouden. 

o Leg uit hoe jullie kunstwerk wiskundig gezien tot stand is gekomen. 

o Beschrijf het kunstwerk aan de hand van het schaalmodel. Vertel iets over jullie keuzes voor 

materiaal, kleur en structuur.  

Eindig je presentatie met een conclusie. 

 

 

 
Domes, Rinus Roelofs 
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Lessenserie Nijmegen als Kunstvitrine 

 

Overzicht 

Les 1 Introductie 

Les 2 Functies openbare kunst 

Les 3 Geometrische vormen 

Les 4 Bestemmingsplan 

Les 5 (optioneel) Kunstbeleid van gemeente Nijmegen 

Les 6 Oneindigheid 

Les 7 Driedimensionaliteit 

Les 8 Rinus Roelofs 

Les 9 Tussenstand 

Les 10 Schaalmodel maken 

Les 11 Schaalmodel maken 

Les 12 Presentaties 

Les 13 Presentaties  
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Voorbereiding voor aanvang van de lessen  

 

Opdracht ter voorbereiding op les 2 

Deze opdracht voeren de leerlinge uit ter voorbereiding op het project Nijmegen als Kunstvitrine. De 

opdracht bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder het bezichtigen van verschillende 

kunstwerken in Nijmegen.  

 

De opdracht luidt als volgt: 

Foto-opdracht: Huiswerk voor les 2 

1. Vorm een drietal. 

2. Schrijf je in voor een stadsdeel in Nijmegen. Bekijk de plattegrond en lijst met kunstwerken 

behorende bij dat deel van de stad. N.B. Er zijn 4 gebieden rond de binnenstad waarvoor jullie je 

kunnen inschrijven. Per gebied kunnen max. 3 groepjes zich inschrijven!).  

3. Spreek samen een moment af om de kunstwerken van de lijst te bezoeken en denk na over de 

onderstaande vragen. Let op: soms kan een kunstwerk ook een onderdeel vormen van een gebouw.  

4. a. Kies 1 kunstwerk uit dat je mooi of erg passend in de omgeving vindt. 

b. Kies 1 kunstwerk dat je niet mooi of passend vindt.  

c. Maak een heldere foto van beide kunstwerken en zorg ervoor dat iedereen op een van de 

foto’s samen met een van de  kunstwerken te zien is! 

5. Kies bij beide kunstwerken 3 manieren uit om het fotograferen: Zorg dat uit de foto blijkt wat jullie 

bedoelen, let dus op de camerahoogte, de hoek en de afstand tot het kunstwerk.  

a. Maak een foto waarin het kunstwerk sterk contrasteert met of juist erg aansluit bij de 

omgeving. Let op kleuren, materialen, vormen etc. 

b. Maak een foto waarbij een detail uit het kunstwerk dat jullie erg aanspreekt naar voren 

komt: Wat wil dit jullie zeggen? 

c. Maak een foto waaruit de lichtinval duidelijk wordt (staat het beeld bijvoorbeeld in een hoekje 

en heeft het daardoor vooral schaduw? Staat er een spotje onder?). 
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d. Maak een foto waaruit de verhouding (hoog - laag/breed - smal) van het kunstwerk ten 

opzichte van de omgeving duidelijk wordt.  

e. Maak een foto waarin de nadruk ligt op het kleur- of materiaalgebruik in het kunstwerk: hoe 

verhouden deze kleuren/materialen zich tot de omgeving? 

f. Maak bij een abstract kunstwerk een foto waarin de opvallendste vorm naar voren komt. 

6. Werk jullie bevindingen per kunstwerk kort uit op papier. Zorg dat je hier in ieder geval 

beantwoordt waarom jullie de gekozen kunstwerken wel/niet mooi vinden. Betrek in je 

antwoord de uitwerkingen van onderdeel 5.  

7. Zoek op internet informatie over de 2 gekozen kunstwerken. Wat heeft de kunstenaar getracht 

uit te drukken met het kunstwerk? Komt dit overeen met jullie bevindingen? Maak bijvoorbeeld 

gebruik van Kunst op straat in Nijmegen: http://www.nijmegen.nl/kos/ 

8. Neem de foto’s (of je mobieltje) en de uitwerking op papier mee naar les 2! 

 

N.B. Leerlingen die in hun directe woonomgeving in Nijmegen een kunstwerk kennen dat niet op de 

kaart staat, waarvan ze erg onder de indruk zijn hebben ook de mogelijkheid om dit kunstwerk te 

kiezen. Voorwaarde is dat dit kunstwerk niet in een van de andere toegewezen gebieden ligt. 

 

 

 

 

 

 

 

Achtergrondinformatie 

De uitwerking van deze opdracht vormt een onderdeel van het eindproduct, waarin de keuze voor de 

locatie uitgewerkt wordt. De kunstwerken van de lijst vormen een mix van zowel oude als 

hedendaagse kunst, figuratief en abstract. Op de website Kunst op straat in Nijmegen: 

http://www.nijmegen.nl/kos/ is meer informatie te vinden over de kunstwerken die de leerlingen 

bezichtigen.  

 

 

 

 

Benodigdheden: 

- Mobiele telefoon met camera of een fototoestel. 

- Pen en papier.  

 

 

 

http://www.nijmegen.nl/kos/
http://www.nijmegen.nl/kos/
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Les 1 Introductie 

 

 

 

 

 

 

 

Doelen 

Hoofddoel De leerling kan argumenten aandragen in een discussie over de functie van kunst in de 

openbare ruimte. 

Dit hoofddoel sluit aan bij kerndoel 52. Reflecteren. De leerling leert mondeling of schriftelijk te 

reflecteren op eigen werk en werk van anderen waaronder dat van kunstenaars. 

Subdoelen 

-  De leerling kan een definitie geven van kunst in de openbare ruimte. 

-  De leerling kan de functies van kunst in de openbare ruimte benoemen 

-  De leerling kan in een discussie aan de hand van voorbeelden zijn mening geven over de 

functie van kunst in de openbare ruimte. 

  

Lesopzet 

1.   Instap – opdracht 1 

De leerlingen worden verdeeld in groepjes van 5. Vervolgens krijgen de groepjes 6 plaatjes te zien 

van kunstwerken in de openbare ruimte in Nijmegen. De bedoeling is dat ze de locatie van deze 

kunstwerken aangeven in de plattegrond van Nijmegen. De opdracht wordt daarna klassikaal 

besproken. De docent geeft aanvullende informatie bij de verschillende kunstwerken. 

  

Overzicht 

1. Instap - opdracht 1 (15 min) In groepjes van ca. 5 leerlingen  

2. Inleiding op de opdracht. (20 min) Klassikaal  

3. Algemene inleiding op kunst in de openbare ruimte. (20 min) Klassikaal 

4. Discussie: functie van kunst in de openbare ruimte (45 min) Klassikaal. 
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2.   Inleiding op de opdracht 

De docent geeft aan de hand van een powerpoint presentatie een overzicht van de lessenserie 

‘Nijmegen als Kunstvitrine’ en van de eindopdracht die de leerlingen moeten uitvoeren. 

 

 Week 1 Inleiding op kunst in de openbare ruimte 

Week 2 Wiskundige ideeën als basis voor een kunstwerk in de openbare ruimte 

Week 3 Groepsopdracht + presentaties 

 

3.   Algemene inleiding op kunst in de openbare ruimte 

De docent gaat verder met de powerpoint presentatie. Aan de hand van deze presentatie wordt een 

definitie gegeven van kunst in de openbare ruimte. Ook worden voorbeelden getoond van 

verschillende soorten kunstwerken in de openbare ruimte. 

  

4.   Discussieopdracht over kunst in de openbare ruimte 

De leerlingen krijgen per groepje een opdrachtvel met verschillende stellingen over kunst in de 

openbare ruimte. Samen met hun groepje denken ze na over voor- en tegenargumenten bij deze 

stellingen. Uiteindelijk bedenken ze of ze voor of tegen deze stelling zijn. Uiteindelijk worden de 

resultaten van het groepswerk klassikaal besproken. Aan de hand hiervan wordt er een klassikale 

discussie gestart over kunst in de openbare ruimte. 

  

Achtergrondinformatie 

 
1. Instap – opdracht 1 

 
A  Geen titel, Tony Cragg (1999)- stationsplein 

Het stationsplein heeft een belangrijke betekenis als visitekaartje van de stad. Hier hebben toeristen 

en reizigers hun kennismaking met de stad. Het beeld van Cragg bepaalt hun eerste indruk. 

Tegelijkertijd wordt het een vertrouwd herkenningspunt voor mensen die dagelijks per trein reizen. 

 

B  Kunstvitrine, Wilma Sommers (1994)- Voor de ABN AMRO aan het Keizer Karel plein 

De gemeente en het Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan gaven een kunstopdracht aan de 

kunstenares Wilma Sommers. Aan haar werd gevraagd een ontwerp te maken voor ‘een vitrine-

achtig object’. Het object moest een opvallende vormgeving hebben en de bezoekers van de 

Waalkade attenderen op het expositieaanbod van het Nijmeegs museum. Tegenwoordig staat de 

vitrine voor de ABNAMRO aan het Keizer Karel plein. Er is een ouderwetse tafelversie in zwart 

uitgevoerd en een moderne strakke die met felle kleuren is behandeld. De kunstenares wilde 
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daarmee tot uitdrukking brengen dat het betreffende museum zowel historische als hedendaagse 

collecties herbergt. 

 

C Vervult u met de vruchten die ik draag, Marius van Beek (1956) – Aan de gevel van het Karel de 

Grote College 

Dit reliëf in steen op 3 meter hoogte is bevestigd aan de gevel van het Karel de Grote college. Het 

stelt kinderen voor die op een ladder klimmen om vruchten te plukken. Een zuster staat beneden 

met een grote mand. De ladder stelt het onderwijs voor met de treden die men moet beklimmen. 

D Drie staande figuren, Jo Uiterwaal (1953) – Voor de Free Record Shop van station Nijmegen 

De drie vrouwen van deze beeldengroep bij de ingang van het station symboliseren de snelheid, de 

veiligheid en het dienstbetoon van het spoorwegverkeer. 

 

E De godenpijler, Ram Katzir (2006) - Voor het Valkhof Museum, Kelfkensbos 

Onder grote publieke belangstelling is op 21 december 2005 de Nijmeegse godenpijler onthuld door 

premier Jan Peter Balkenende en de toenmalige burgemeester Guusje ter Horst. De godenpijler, of 

Noviomagus, zoals het kunstwerk officieel heet, herinnert niet alleen aan de naam van de stad in de 

eerste eeuw van onze jaartelling, maar wijst het ook naar de toekomst van de oudste stad van 

Nederland. In de zuil zijn citaten van diverse bezoekers van Nijmegen gegraveerd. Dit loopt uiteen 

van citaten van Ptolemaeus en Tacitus uit de tweede eeuw en de Mariken van Nieumeghen tot 

woorden van de Vlaamse schrijver Louis Paul Boon. Een reeks citaten die het belang van de stad door 

de eeuwen heen tekent, ook internationaal gezien. Op de top van het monument rust een bronzen 

schildpad, symbool van een lang leven en brenger van geluk als deze je pad kruist.  Dat laatste zal 

veelvuldig gebeuren omdat de door de kunstenaars Ram Katzir en Rutger Fuchs ontworpen 

godenpijler tevens een zonnewijzer is. De schildpad loopt zo op het ritme van de tijd met de 

toekomst van de oudste stad mee. 

 

F  Mariken van Nieumeghen, Vera van Hasselt (1957) – Op de Grote Markt  

Mariken van Nieumeghen is de hoofdpersoon uit een zestiende eeuws mirakelspel. Het beeld is aan 

de stad geschonken door Vroom en Dreesman N.V. te Nijmegen. Het bedrijf wilde op deze wijze haar 

dank betuigen aan de gemeente 'voor de zorg en de ontzaglijke moeite die men zich getroostte voor 

de wederopbouw van de gehavende stad en speciaal voor de objectiviteit en het vele werk dat men 

over heeft gehad voor het herstel van ons bedrijf'. Men gaf Vera van Hasselt de opdracht om dit 

beeld te vervaardigen. Zij vroeg zich af waarom een beeld van Mariken op het plein ontbrak. 

'Groningen heeft immers zijn Peerd van Ome Loeks en Den Bosch heeft zijn Zoete Lieve Gerritje.'  

Onder de kerkboog richting Stevenskerk is een bord geplaatst met informatie over Mariken. 
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3.      Algemene inleiding op kunst in de openbare ruimte 
  
Openbare ruimte 

Openbare ruimte/publieke ruimte is een gebied dat voor iedereen toegankelijk is. Het is een fysieke 

plaats waar een groot deel van het publieke leven zich afspeelt. De meeste openbare ruimtes 

bevinden zich in de open lucht, maar ook vrij toegankelijke overheidsgebouwen en publieke 

instellingen (dit is volgens mij semi-publieke ruimte) kunnen tot de openbare ruimte worden 

gerekend. In dit lespakket zal het gaan over de openbare ruimtes in de openbare lucht. 

In de meeste landen houden overheden van verschillend niveau zich bezig met de inrichting, 

het beheer en het gebruik van de openbare ruimte. Vooral op het gemeentelijk niveau doen zich 

hierover veel discussies voor tussen gebruikers, burgers en bestuurders. Regelgeving waaronder 

ruimtelijke ordening vindt echter ook op het niveau van rijk en provincie plaats. Inzichten over de 

betekenis en vormgeving van de openbare ruimte zijn sterk cultureel bepaald en de inrichting ervan 

varieert dus sterk van plaats tot plaats en van tijd tot tijd. 

  
Functies kunst in de openbare ruimte (uit beleid Nijmegen) 

Werken aan kunst in de openbare ruimte is een boeiend samenspel van stedelijke ambities, 

bewonerswensen en ontwikkelingen in de hedendaagse kunstpraktijk. Kunstwerken dragen bij aan 

de inrichting en sfeer van de openbare ruimte en leiden daar tot een directe confrontatie met het 

publiek Het is zonder meer de kunstvorm met het breedste publieksbereik en de grootste en gratis 

toegankelijkheid voor een ieder. Dat verklaart haar kracht maar tegelijk ook haar fragiliteit. Niet altijd 

door iedereen gevraagd maar wél door iedereen gezien, heeft kunst in de buitenruimte een 

waardevolle taak 

Kunst ontregelt, ontroert, verwart en enthousiasmeert. Kunst maakt de tongen los en nodigt 

uit tot het vergelijken van meningen. De buitenruimtecollectie is dus een waardevol instrument om 

mensen in contact te brengen met cultuur en met elkaar. Daarmee ligt in elke kunstopdracht een 

kans verscholen voor de ontwikkeling van trots en gemeenschapsgevoel in onze samenleving.Een 

stad met een creatief klimaat trekt aandacht, bevordert bedrijvigheid en stimuleert een actieve en 

vindingrijke uitstraling. Nijmegen is als oudste stad niet alleen zuinig op het verleden maar ook 

gericht op de toekomst en nieuwsgierig naar nieuwe en originele ideeën. Vanuit deze doelstelling 

zullen we ons inspannen voor een nieuwe lichting kunstwerken in deze gemeente. 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_lucht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_lucht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_lucht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(bestuur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimtelijke_ordening
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimtelijke_ordening
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimtelijke_ordening
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijk_(staat)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Provincie
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Verschillende soorten kunst in de openbare ruimte 
 
- Rotondekunst 

 

 

- Monumenten/Standbeelden 

 

 

- Functionele kunst op straat (bankjes bv. ) 
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- Autonoom 

 

 

- Landmark, herkenningspunt van een stad 

Bv. Eiffeltoren, toren van Pisa, Vrijheidsbeeld 
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4. Discussie. 

Leerlingen vullen het opdrachtblad in. Hierbij zoekt ieder groepje eerst voor elke stelling 2 voor- en 2 

tegenargumenten en neemt hierna een standpunt in betreffende de stelling. Daarna worden deze 

klassikaal besproken. Aan de hand daarvan kan een klassikale discussie gevoerd worden over deze 

stellingen. De docent leidt de discussie.  

 

 

 

 

 

Stellingen voor de discussie 

- Kunst in de openbare ruimte moet een praktische functie hebben (bijvoorbeeld een bankje) 

 

 

- De natuur is mooi genoeg, daar hoeft geen kunst aan toegevoegd te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Iedereen die een kunstwerk in de openbare ruimte ziet, moet meteen kunnen snappen wat het 
betekent. 
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- Voordat een kunstwerk geplaatst wordt, moet er overlegd worden met de buurtbewoners 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Benodigdheden: 

- Opdrachtvellen opdracht 1.  

- Opdrachtvellen discussie.  

- Powerpoint inleiding opdracht + inleiding kunst in de openbare 

ruimte. 
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Overzicht 

1. Introductie opdracht (5 min.) 

2. Uitwisseling resultaten van de huiswerkopdracht (30 min). In groepjes van ca. 6 leerlingen.  

3. Introductie theorie van Kwon. (30 min) Klassikaal. 

4. Brainstorm over de toepassing van de theorie voor het gekozen kunstwerk. (20 min) In 

drietallen, de resultaten worden op een groot vel papier puntsgewijs genoteerd.  

5. Vooruitblik volgende les. (5 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 2 Functies van Kunst in de Openbare Ruimte 

 

Deze les is echt gericht op het kunsttheoretische gedeelte van het project. Eventueel kan hiervoor 

informatie worden ingewonnen bij de docent kunst of wellicht is het mogelijk dat deze les door de 

docent kunst wordt verzorgd.  

 

Doelen 

Hoofddoel De leerling kan voorbeelden aandragen van kunstwerken in de openbare ruimte die ze 

wel en niet mooi of passend vinden en becommentariëren waarom ze dit vinden. 

Dit hoofddoel past bij kerndoel 50: Beleven. De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te 

kijken naar beeldende kunst. 

Het past eveneens bij kerndoel 52: Reflecteren. De leerling leert mondeling of schriftelijk te 

reflecteren op eigen werk en werk van anderen waaronder dat van kunstenaars. 

Subdoelen 

- De leerling kan in zijn directe leef/schoolomgeving beeldende kunst in de openbare ruimte 

herkennen.  
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- De leerling kan drie argumenten aandragen over waarom hij/zij een kunstwerk in de 

openbare ruimte mooi of passend vind op die plek. 

- De leerling kan drie argumenten aandragen over waarom hij/zij een kunstwerk in de 

openbare ruimte niet mooi of passend vind op die plek.  

- De leerling heeft kennis van de drie beweegredenen die Kwon noemt voor het plaatsen van 

kunst in de openbare ruimte.  

- De leerling kan discussiëren over welke beweegreden van Kwon hij toepasbaar vindt bij het 

kunstwerk dat hij/zij heeft gekozen.  

 

 

Voorbereiding 

De leerlingen krijgen minimaal twee weken voor aanvang van het project de voorbereidende foto 

opdracht, zie bijlage. Ze worden gevraagd drietallen te vormen en een stadsdeel van Nijmegen te 

kiezen waar ze kunstwerken gaan bezichtigen. De binnenstad is verdeeld is vier gebieden. Een gebied 

kan maximaal door drie groepjes bezocht worden om te voorkomen dat er veel dezelfde 

kunstwerken gekozen worden. In dit gebied kiezen ze een werk dat ze mooi vinden en één dat ze niet 

mooi vinden. Ze maken vanuit verschillende hoeken foto’s van dit kunstwerk waaruit de relatie met 

de omgeving, de lichtinval, het kleurgebruik of de vorm duidelijk moet worden. De leerlingen 

schrijven hier een korte toelichting bij. 

  

1. Introductie opdracht 

Korte instructie over de inhoud van de les: aanvang met het uitwisselen over de huiswerkopdracht, 

gevolgd door een kort theoretisch kader waarmee de groepjes zelf aan het werk gaan.  

De docent vraagt of de leerlingen met het drietal waar ze de opdracht mee hebben gemaakt bij 

elkaar willen gaan zitten en één ander groepje willen zoeken om mee uit te wisselen of te 

discussiëren.  

 

2. Uitwisseling resultaten van de huiswerkopdracht 

Groepje A laat aan groepje B de gemaakte foto’s zien. Ze vertellen welk kunstwerk ze wel en niet 

mooi vinden. Aan de hand van de gemaakte foto’s lichten ze deze beoordeling toe. Ze delen de 

informatie die ze op internet hebben gevonden met het andere groepje. Hierbij geven ze aan of deze 

informatie overeenkomt met hun eigen bevindingen. Groepje B geeft aan of ze dit herkennen en 

stelt eventuele vragen of geeft tips. Na 10-15 min. wisselen de groepjes van rol.  

 

3. Introductie theorie van Kwon 
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Aan de hand van een powerpoint 

Kunst in de openbare ruimte komt al heel lang voor. De leerlingen hebben kunst gezien bij kerken 

zoals ornamenten, maar ook versieringen aan huizen. Kunst diende vroeger vooral als decoratie, om 

zich als stad, streek of volk te onderscheiden maar ook om mensen te onderwijzen. Zo beelden 

schilderingen in kerken de taferelen uit de Bijbel uit, aangezien het ‘gewone’ volk geen Latijn kon 

lezen. Vanaf het modernisme wordt er op een nog andere manier naar kunst in de openbare ruimte 

gekeken. Deze kunstvorm is ook een verzet tegen de kunst in het museum. Kunstwerken in de 

stedelijke ruimte staan volgens sommige kunstenaars dichter bij de mensen dan in de afgescheiden 

ruimte van een museum.  

 

De theoretica Miwon Kwon onderscheid drie benaderingen van kunst in de openbare ruimte22. De 

manier waarop kunstenaars en machthebbers over kunst denken is volgens Kwon vanaf de jaren 

1960 gaan verschuiven.  

1. Het kunst-in-de-publieke-ruimte-model: (art-in-public-places-mode) 

Dit model komt vooral in 1960-70 voor. Vergrotingen van modernistische en abstracte kunst uit 

het museum worden verplaatst naar de openbare ruimte. De sculpturen moesten de monotone 

stadsarchitectuur verlevendigen. De kritiek hierop was dat deze kunst te weinig betekenis zou 

bevatten voor de directe omgeving. Als reactie kwam de: 

2. Het kunst-áls-publieke-ruimte-model: (art-as-public-spaces-approach) 

Dit model komt van midden jaren 1970 voor. Het gaat hierbij om een vorm van kunst die 

geïntegreerd wordt in de omgeving, bijvoorbeeld het kunstzinnige parkbankje. Kunst moet van 

betekenis zijn voor de omgeving. In deze tijd komt dus kunstzinnig straatmeubilair op, maar ook 

landschapskunst. Een vorm van kunst die de bestaande natuur als uitgangspunt neemt.  

3. Het kunst-in-het-algemene-belang-model: (art-in-the-public-interest-model) 

Kunst krijgt vanaf de jaren 1980 een sociale en politieke lading. Er wordt getracht aanspraak te 

maken op de betrokkenheid van omwonenden of een bepaalde groep mensen om mee te 

denken of helpen. Het kunstwerk wordt een middel om andere doelen te bereiken, bijvoorbeeld 

het bevorderen van sociale cohesie. Het ideaal om mensen betrokken te maken bij deze kunst 

wordt echter langer niet altijd behaald. 

 

Op de powerpoint een aantal vragen rondom de theorie van Kwon ter introductie van de volgende 

opdracht: 

                                                
22 M. Kwon (2004) One place after another. Site specific Art and Locational Identity. Londen: Cambridge Mass: 2-31, 60-63. 
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- Op welke manier mag kunst in de openbare ruimte afwijken van kunst in een museum? 

(benadering 1) 

- Moet kunst in de openbare ruimte altijd aansluiten bij de bestaande omgeving? Waarom 

wel/niet? (benadering 2) 

- Is het haalbaar om met een kunstwerk in de publieke ruimte aansluiting te vinden bij de 

omwonenden? Waarom wel/niet? (benadering 3) 

- Op welke manier kan kunst in de publieke ruimte de betrokkenheid van omwonenden bij hun 

omgeving stimuleren? (benadering 3) 

 

 

 

4. Brainstorm over de toepassing van de theorie voor het gekozen kunstwerk 

De eerder gevormde drietallen gaan bij elkaar zitten. Het kunstwerk dat ze als ‘niet mooi’ hebben 

beoordeeld vormt de basis voor een nieuw ontwerp. Aan hen de opdracht om met een alternatief 

plan te komen op dezelfde locatie (het mag een paar meter verschillen als dit volgens hun qua 

lichtinval, doorstroom beter werkt –maar hier hoeven ze in een later stadium pas over na te denken).  

Voor deze les de opdracht om te overleggen welke benadering van Kwon toepasbaar is voor 

het eerder gekozen kunstwerken. Was het kunstwerk een poging om aan te sluiten bij de omgeving? 

Of probeerde het de betrokkenheid van mensen op te roepen? Is dit volgens het groepje wel/niet 

gelukt? Ze denken daarbij ook na over welke insteek zij zelf belangrijk vinden. Vinden zij dat hun 

ontwerp vooral een kunstzinnige inslag moet hebben? Vinden ze de aansluiting bij de omgeving erg 

belangrijk? Of richten ze zich op de betrokkenheid van bewoners van Nijmegen bij het kunstwerk? De 

groepjes kunnen dus kiezen om dezelfde insteek te nemen als in het oorspronkelijke ontwerp, maar 

de uitvoering van deze intentie te verbeteren. Ze kunnen er ook voor kiezen om een heel andere 

benadering te nemen die zij zelf belangrijker vinden. De gekozen benadering vormt het uitgangspunt 

voor het ontwerp dat ze in de komende weken gaan maken. De uitkomsten van het overleg schrijven 

worden genoteerd en verwerkt in het voorlopige plan dat in les 6 moet worden ingeleverd.  

 

5. Vooruitblik volgende les 

De docent geeft aan dat het de bedoeling is dat de leerlingen de korte verslagen die ze ter 

voorbereiding op deze les hebben gemaakt en de uitwerkingen van de brainstorm over de theorie 

van Kwon bewaren omdat dit een onderdeel vormt van het verslag: namelijk de motivatie.  

De volgende les gaan de leerlingen zich verdiepen in de wiskundige kant van het ontwerp.  
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Benodigdheden: 

- - Powerpoint theorie Kwon. 

- - Vellen papier voor de brainstorm n.a.v. de theorie van Kwon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 3 Geometrische Vormen 

 

 

 

 

 

 
 

Doelen 

Hoofddoel De leerling kan geometrische vormen gebruiken als basis voor zijn ontwerp van kunst in 

de openbare ruimte.  

Deze doelstellingen passen bij kerndoel 48, produceren: 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.  

Subdoelen 

- De leerling heeft kennis van mogelijke geometrische vormen die als basis kunnen dienen 

voor het ontwerp van een abstract kunstwerk in de openbare ruimte.  

- De leerling is zich bewust van de verbinding tussen wiskunde en de abstracte vormen van 

een kunstwerk.  

 

Lesopzet 

Overzicht 

1. Bekijken wiskundige kunst in de mediatheek (30 min) In groepjes van 3 leerlingen. 

2. Inspiratie (10 min) Klassikaal. 

3. Opdracht geometrische vormen (30 min) In tweetallen. 

4. Groepsoverleg (30 min) In groepjes van 3 leerlingen. 
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1. Opdracht mediatheek 

De leerlingen bekijken in tweetallen de site van kunstenaar Rinus Roeloefs. Aan de hand van een 

opdrachtvel analyseren ze een kunstwerk.  

 

2.  Inspiratie 

De leerlingen maken aan de hand van een powerpoint presentatie kennis met verschillende 

kunstenaars die wiskundige ideeën als basis gebruiken voor hun beelden en sculpturen.  

 

3. Opdracht geometrische vormen 

De leerlingen maken met een tweedimensionale geometrische vorm een driedimensionale 

andere geometrische vorm aan de hand van ‘slide togethers’  

 

4. Groepsoverleg 

De leerlingen komen met hun groepje bij elkaar en gebruiken de informatie uit de rest van de les 

voor een brainstorm over hun eindproduct. Inspiratie die ze hebben opgedaan wordt toegevoegd 

aan een moodboard, dat hier geïntroduceerd wordt. Ieder groepje krijgt een wit A3 papier, dat ze 

gedurende de projectweken steeds verder vullen met inspiratiemateriaal en ideeën voor hun 

eindproduct. Vanaf vandaag krijgen de groepjes aan het eind van iedere les tijd voor overleg en voor 

het aanvullen van hun moodboard. Vandaag kiezen de groepjes een geometrische vorm of vormen 

die als basis gaat/gaan dienen voor hun eindproduct.  

 

Achtergrondinformatie 

1. Rinus Roelofs 

 

Rinus Roelofs studeerde Toegepaste Wiskunde aan de Technische Universiteit van Enschede. Ook 

haalde hij een diploma aan de Kunstacademie van Enschede met een specialisatie in beeldhouwen. 

Voor Roelofs zijn wiskundige grootheden en structuren een belangrijke inspiratiebron voor zijn werk 

als beeldend kunstenaar. Vaak wordt bij hem het maken van een kunstwerk dan ook voorafgegaan 

door een wiskundig beeldend onderzoek. 

 

2. Inspiratie - Kunst op basis van wiskunde  

 

George Hart http://www.georgehart.com/sculpture/sculpture.html  

http://www.georgehart.com/sculpture/sculpture.html
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M.C. Escher http://www.mcescher.com/indexnl.htm 

 

 

Graphica – Michael Trott, Igor Bakshee, John Bonadies http://www.graphica.com/see-it/ 

 

 

http://www.mcescher.com/indexnl.htm
http://www.graphica.com/see-it/
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Richard Grimes http://www.kennislink.nl/publicaties/wiskunst-in-lava 

 

 

 

Koos Verhoeff www.win.tue.nl/~wstomv/publications/Waaier-Koos.pdf  

 

 

Stan Wagon http://stanwagon.com/  

 

 

http://www.kennislink.nl/publicaties/wiskunst-in-lava
http://www.win.tue.nl/~wstomv/publications/Waaier-Koos.pdf
http://stanwagon.com/
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3. Opdracht geometrische vormen 

 

http://www.georgehart.com/slide-togethers/slide-togethers.html 
http://www.georgehart.com/athens/index.html 
 
Laat onderstaande figuren aan de leerlingen zien om de opdracht duidelijker te maken 
 

       
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benodigdheden:  

- Opdrachtvellen opdracht 1 Rinus Roelofs 

-  Powerpoint met foto’s van kunstwerken op wiskundige basis 

- Opdrachtvel opdracht 2 geometrische vormen 

- Vellen met ‘slide togethers’ (zie bijlage) 

- Scharen 

- 10 vellen A3 papier 

http://www.georgehart.com/slide-togethers/slide-togethers.html
http://www.georgehart.com/athens/index.html
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Overzicht 

1. Introductie opdracht (5 min.) 

2. Opdracht bestemmingsplan. (50 min) Klassikaal. 

3. Klassikale bespreking van de antwoorden + vooruitblik volgende les. (20 min)  

4. Zelfstandig werken (25 min.) 

 

 

 

 

 

Les 4 Bestemmingsplan 

 

Doelen 

Hoofddoel De leerling kan in zijn ontwerp rekening houden met de omgeving van het kunstwerk, 

denk aan aspecten als bestemmingsplan (gaat het om een winkelgebied, woonwijk etc.), publiek, 

beschikbare oppervlakte, lichtinval. 

Dit hoofddoel past bij kerndoel 50: Beleven. De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te 

kijken naar beeldende kunst. 

Subdoelen 

- De leerling heeft kennis van de visie en doelstelling van de gemeente Nijmegen betreffende 

kunst in de openbare ruimte. 

- De leerling is zich bewust van de verbinding tussen een kunstwerk in de openbare ruimte en 

het bestemmingsplan van de specifieke locatie.  

- De leerling heeft kennis van omgevingsfactoren die van invloed zijn op het ontwerp van een 

kunstwerk: publiek, beschikbare oppervlakte, visie gemeente, bestemmingsplan.  

 

Voorbereiding 

Het is aan te bevelen om het architectuurcentrum (of iemand van de gemeente) te vragen of ze deze 

les zouden willen verzorgen. Iemand uit de directe praktijk heeft mogelijk aanvullende expertise en 

ervaring die stimulerend kunnen werken voor de leerling. Daarnaast is het ook alvast een 

voorbereiding op de eindpresentatie die de leerlingen zo mogelijk ook in het architectuurcentrum in 

Nijmegen kunnen geven. Mocht een ‘gastcollege’ niet haalbaar zijn, dan volgt hieronder een 
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alternatieve lesopzet. Hierbij wordt van leerlingen gevraagd informatie op te zoeken. Dit vraagt (het 

reserveren van) een werkplek met min. 10 computers, de leerlingen werken in drietallen.  

 

 

 

 

4. Introductie opdracht 

Aanvang van de les met een korte terugblik op de afgelopen lessen: een introductie op visies op 

kunst in de openbare ruimte en op abstracte, geometrische vormen. Een kunstenaar maakt een 

beeld in de openbare ruimte niet ‘zomaar’. Hier gaat een opdracht aan vooraf. Deze opdracht vraagt 

om met verschillende dingen rekening te houden: de bestemming, de functie die het kunstwerk 

heeft op die bestemming, de doelstelling van de gemeente enz. In deze les onderzoeken de 

leerlingen hoe deze factoren een rol spelen bij het ontwerp dat ze gaan maken en worden ze 

gevraagd na te denken over keuzes hierin. De instructie van deze opdracht vindt klassikaal plaats. De 

leerlingen gaan hier vervolgens grotendeels zelfstandig mee aan het werk door informatie op te 

zoeken via de computer. Een belangrijke partij is de gemeente Nijmegen. Zij geven vorm aan het 

bestemmingsplan van de stad, ze verlenen toestemming voor het maken van een kunstwerk op een 

bepaalde locatie, ze verstrekken subsidie én zij zijn de opdrachtgever. Een belangrijke partij dus.  

 

5. Opdracht bestemmingsplan 

Opdracht 1 

Leerlingen zoeken met hun groepje op de computer naar informatie over bestemmingsplannen. Ze 

beantwoorden de vragen en leggen dit vast in een worddocument. 

Opdracht 2: 

Het monument ter nagedachtenis aan de gebeurtenissen op elf september in New York is een druk 

bediscussieerd onderwerp geweest. Er zijn vele inzendingen gestuurd waaruit het ontwerp van 

Michael Arad gekozen is. De betrokkenheid van de inwoners is bij dit project van groot belang, het is 

immers een monument ter herdenking van een gebeurtenis die voor veel mensen nog erg levend is. 

In het ontwerp moest rekening gehouden worden met veel dingen: er moest plek zijn om jaarlijks 

een grote bijeenkomst ter nagedachtenis te houden. In het ontwerp moest dus ruimte zijn voor 

mensen om te staan en om kransen te leggen. Het monument moest wel een herinnering zijn aan de 

gebeurtenissen van elf september, maar moest de mensen niet teveel schokken. Sommige hele 

kunstzinnige ontwerpen zijn om deze redenen afgewezen.  
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Een belangrijke vraag is: waarom maak ik op deze plek een kunstwerk? Welke functie moet 

het hebben? Hier heeft Michael Arad goed over nagedacht. Bekijk de video van het NOS ‘Het 9/11 

monument overvalt je’ op: http://nos.nl/video/271703-het-911monument-overvalt-je.html.  

 

6. Klassikale bespreking van de antwoorden + vooruitblik volgende les 

De leerlingen hebben hun antwoorden uitgeprint. De docent bespreekt deze kort. Belangrijk hierbij is 

dat ze zelf actief aan het zoeken zijn geweest en informatie tot zich hebben genomen over de 

onderwerpen ‘bestemmingsplan’ en ‘kunstbeleid gemeente Nijmegen’. Het kort nalopen van de 

antwoorden is een mogelijkheid voor de docent om op de hoogte te blijven van de opgenomen 

kennis. 

De volgende les is wiskundig van aard. Het is de uitdaging om de ideeën over het bestemmingsplan: 

waarbij ook aspecten als oppervlakte, ruimte tot andere gebouwen, lichtinval etc. aan bod komen te 

vertalen naar een goede tekening. In deze les leveren de leerlingen ook het voorlopig plan in. De 

keuzes die de groepjes hebben gemaakt in deze en voorgaande lessen dienen hierin verwerkt te zijn. 

In deze les is er ruimte voor de docent om de opdracht te bespreken en eventueel in te gaan op 

vragen die de leerlingen nog hebben.  

 

Antwoorden bestemmingsplan: 

1. Een bestemmingsplan legt afspraken van de gemeente vast over de bestemming van een 

gebied. Het plan heeft twee functies23; een functie om dat wat er is vast te leggen, beheersen 

en een tweede functie om iets nieuws mogelijk te maken. Als een initiatiefnemer (dat kan de 

gemeente zelf zijn, maar ook een burger of projectontwikkelaar) ergens iets wil gaan 

ontwikkelen, dan moet dit eerst in een bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Voor 

het herzien van een bestemmingsplan moet een procedure worden doorlopen.  

2. Opbouw: Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: regels, een verbeelding 

(voorheen de plankaart) en een toelichting. In de toelichting wordt gemotiveerd waarom 

sprake is van een goede ruimtelijke ordening en worden de regels en de verbeelding 

uitgelegd. De regels en de verbeelding zijn de bindende onderdelen van het 

bestemmingsplan. Op de verbeelding wordt de precieze bestemming aangegeven. Per 

bestemming worden in elk geval regels gegeven met betrekking tot de functie of het doel 

van de gronden, het bouwen, en het gebruik. 

 

7. Zelfstandig werken aan het voorlopige plan 

                                                
23

 Bestemmingsplan.nl (2011) Inhoud bestemmingsplan. In: 
http://www.bestemmingsplan.nl/inhoud%20bestemmingsplan.htm (04-01-2012) 

http://nos.nl/video/271703-het-911monument-overvalt-je.html
http://www.bestemmingsplan.nl/inhoud%20bestemmingsplan.htm
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Overzicht 

1. Introductie opdracht (5 min.) 

2. Opdracht kunstbeleid gemeente Nijmegen (50 min) Klassikaal. 

3. Klassikale bespreking antwoorden + vooruitblik les 6: inleveren voorlopig plan (20 min)  

4. Zelfstandig werken aan het voorlopige plan (30 min) 

De leerlingen gaan - achter de computer - aan het werk om de verzamelde antwoorden te verwerken 

in een verslag. De docent loopt rond om te bespreken met de groepjes hoe ver ze zijn en eventuele 

vragen te beantwoorden.  

 

 

 

 

Les 5 (Optioneel) 

Kunstbeleid van de gemeente Nijmegen 

 

Doelen 

Hoofddoel De leerling kan in zijn ontwerp rekening houden met de omgeving van het kunstwerk, 

denk aan aspecten als bestemmingsplan (gaat het om een winkelgebied, woonwijk etc.), publiek, 

beschikbare oppervlakte, lichtinval. 

Dit hoofddoel past bij kerndoel 50: Beleven. De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te 

kijken naar beeldende kunst. 

Subdoelen 

- De leerling heeft kennis van de visie en doelstelling van de gemeente Nijmegen betreffende 

kunst in de openbare ruimte. 

- De leerling heeft kennis van het kunstbeleid van de gemeente Nijmegen betreffende kunst in 

de openbare ruimte. 

 

1. Introductie opdracht 

In deze les wordt aandacht besteed aan de externe partijen en factoren die van invloed zijn op de 

totstandkoming van een kunstwerk. Een belangrijke partij is de gemeente Nijmegen. Zij geven vorm 

aan het bestemmingsplan van de stad, ze verlenen toestemming voor het maken van een kunstwerk 

op een bepaalde locatie, ze verstrekken subsidie én zij zijn de opdrachtgever. Een belangrijke partij 

Benodigdheden: 

- 10 computers met internet en printfunctie. 

- Het moodboard + schrijfmateriaal. 
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dus. De voorgaande les hebben de leerlingen nagedacht over het bestemmingsplan. Deze les gaan ze 

zich verdiepen in het kunstbeleid van de gemeente. De instructie van deze opdracht vindt klassikaal 

plaats. De leerlingen gaan hier vervolgens grotendeels zelfstandig mee aan het werk door informatie 

op te zoeken via de computer.  

 

2. Opdracht kunstbeleid gemeente Nijmegen 

Opdracht: 

De leerlingen zoeken in groepjes op de computer informatie over het kunstbeleid van de gemeente 

Nijmegen. Mogelijke zoektermen: ‘Over bruggen naar kunst’, ‘gemeente Nijmegen’, ‘collegebesluit’ 

en/of ‘kunstbeleid’. Geef antwoorden op de 6 vragen. De antwoorden worden in een worddocument 

uitgeprint. 

 

3. Klassikale bespreking antwoorden + vooruitblik les 6: inleveren voorlopig plan 

De leerlingen hebben hun antwoorden uitgeprint. De docent bespreekt deze kort. Belangrijk hierbij is 

dat ze zelf actief aan het zoeken zijn geweest en informatie tot zich hebben genomen over de 

onderwerpen ‘bestemmingsplan’ en ‘kunstbeleid gemeente Nijmegen’. Het kort nalopen van de 

antwoorden is een mogelijkheid voor de docent om op de hoogte te blijven van de opgenomen 

kennis. 

 In les 6 leveren de leerlingen het voorlopig plan in. De keuzes die de groepjes hebben 

gemaakt in deze en voorgaande lessen dienen hierin verwerkt te zijn. In deze les is er ruimte voor de 

docent om de opdracht te bespreken en eventueel in te gaan op vragen die de leerlingen nog 

hebben.  

 

Antwoorden kunstbeleid Nijmegen: 

1. Het Nijmeegse kunstbeleid voor de periode 2011-2013 is getiteld ‘Over bruggen naar kunst’24. 

Het gaat over de kracht van kunst om – net als bruggen – te verbinden. Die verbindende kracht 

komt tot uitdrukking in kunstprojecten die mensen met andere mensen in contact brengen om 

met plekken die ingrijpend veranderen of veranderd zijn.  

2. De doelstelling bij dit beleid is om kunst te realiseren die voortkomt uit de wensen en verlangens 

van de mensen uit de stad.  

3. Speerpunten in dit beleid zijn:  

- de realisatie van kunstwerken in gebieden waar nog niet zoveel kunstwerken zijn; 

- kleinere, tijdelijke kunstprojecten met regionale kunstenaars; 

                                                
24 Gemeente Nijmegen (2011). Beleid voor kunstopdrachten 2011-2013. In: 

http://www2.nijmegen.nl/wonen/vrije_tijd__cultuur/beeldende_kunst/kunstbeleid (02-01-2012).  

http://www2.nijmegen.nl/wonen/vrije_tijd__cultuur/beeldende_kunst/kunstbeleid
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- kansen om de krachten te bundelen met anderen, bijvoorbeeld door gecombineerd 

opdrachtgeverschap met bewoners; 

- de realisatie van kleinschalige projecten én de mogelijkheden om ‘iconen’ te realiseren voor 

de stad; 

- de ondersteuning van particuliere initiatieven in de stad.  

4. Kunst in de openbare ruimte kent in potentie het grootste publieke bereik van alle kunstvormen: 

het is laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk, altijd open en bovendien gratis.  

5. Dat heeft ook als gevolg dat het publiek veelkoppig is met zeer uiteenlopende wensen en 

smaken. Hoe komen we tegemoet aan een zo gemêleerd publiek? Een kunstenaar die werk voor 

de openbare ruimte maakt, mag zich niet aangetast voelen in zijn artistieke vrijheid als het 

publiek mag meedenken en mee discussiëren over een door de gemeente verstrekte opdracht.  

6. Het beleid van de gemeente Nijmegen sluit erg aan bij de derde benadering op de functie van 

kunst in de openbare ruimte van Kwon: het bevorderen van betrokkenheid van inwoners bij de 

kunst.  

 

4. Zelfstandig werken aan het voorlopige plan 

De leerlingen gaan - achter de computer - aan het werk om de verzamelde antwoorden te verwerken 

in een verslag. De docent loopt rond om te bespreken met de groepjes hoe ver ze zijn en eventuele 

vragen te beantwoorden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Overzicht 

1. Introductie les. (5 min.) 

2. Introductie wiskundig idee (45 min.) 

3. Zelfstandig werken aan het ontwerp (45 min) Gebruik van het moodboard. De docent 

ondersteunt waar nodig. 

4. Bespreking van mogelijke vragen + afronding les (5 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 6 Oneindigheid,  

Les 7 Driedimensionaliteit 

Les 8 Rinus Roelofs 

Les 9 Tussenstand 

 

Doelen 

Hoofddoel De leerling kan geometrische vormen gebruiken als basis voor zijn ontwerp van kunst in 

de openbare ruimte. 

Dit hoofddoel past bij kerndoel 48.Produceren. 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. 

Subdoelen 

- De leerling heeft kennis van de wiskundige ideeën: oneindigheid en multi-dimensionaliteit. 

- De leerling kan één van de behandelde wiskundige ideeën toepassen in het ontwerpen van 

de vorm van het kunstwerk. 

- De leerling kan een dieptetekening op schaal maken van het beoogde kunstwerk. 
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Les 6 De leerlingen leveren het voorlopige plan in naar aanleiding van de opdrachten uit de eerste 

week. Indien mogelijk wordt de kunstdocent betrokken bij het feedback geven op deze 

opdrachten aangezien in het bijzonder de kunst(theoretische) kant aan bod komt. In les 9 

wanneer de leerlingen hun ontwerp presenteren is het de bedoeling dat de docent de 

verslagen gelezen heeft en zo feedback kan geven op het verslag, het ontwerp en de relatie 

tussen verslag en ontwerp.  

 

 

1. Introductie opdracht 

Introductie opzet van de les: aanvang met wiskunde en daarna de mogelijkheid om zelfstandig verder 

aan het ontwerp te werken.  

 

2. Introductie wiskundig idee 

Les 6:  thema oneindigheid 

Les 7:  inleiding in het werken met 3 dimensies 

Les 8:  een 3D kunstwerk van Rinus Roelofs wiskundig analyseren 

 

3. Zelfstanding werken 

In de lessen 6-9 kunnen de leerlingen zelfstandig met het ontwerp aan het werk. In week 1 hebben 

de leerlingen zich een eigen visie gevormd over kunst in de openbare ruimte. De uitwerkingen van 

deze opdrachten verzamelen ze in een voorlopig plan. In week 2 ligt de nadruk op de wiskundige 

kant. Aan de hand van de keuzes in week 1 gaan ze bedenken hoe ze hun visie kunnen uitwerken in 

een ontwerp. Aan het ontwerp ligt een wiskundig idee ten grondslag.  

 

Opdracht 

In de komende vier lessen gaan jullie grotendeels zelfstandig aan het werk: als ontwerpers! Jullie 

hebben een voorlopig plan geschreven waarin je een visie hebt geformuleerd over wat jullie 

belangrijk vinden in een kunstwerk voor de openbare ruimte en welke functie deze zou moeten 

hebben. In de lessen gaan jullie deze ideeën vertalen naar een ontwerp. Per les komt er een 

wiskundig idee aan bod die ten grondslag ligt aan een kunstvorm. Denk aan de hand van het 

voorlopige plan na over de vorm(en) van jullie kunstwerk en begin met een eerste schets. Werk deze 

tekening in de loop van de lessen steeds verder uit. 

Les 6: 
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- Teken een plattegrondje en vermeldt hierin: de oppervlakte die het kunstwerk maximaal kan 

innemen (breedte, hoogte), de afstand tot omliggende gebouwen (breedte, hoogte), 

bijzonderheden over de omgeving (is het bebouwd of groen, materialen, bepaalde kleuren).  

- Denk aan de hand van de keuzes die jullie in het voorlopige plan hebben geformuleerd na over 

hoe het kunst werk eruit moet zien (welke vormen) en maak een eerste tekening.  

Les 7:  

- Kies een vorm en een wiskundig idee dat aan de basis ligt van het ontwerp. Overleg hierover met 

de docent (nog niet alle wiskundige lessen zijn geweest).  

- Werk de tekening uit de vorige les verder op schaal uit aan de hand van de gekozen vorm en 

berekeningen.  

Les 8:  

- Maak eventuele aanpassingen in de tekening en kom in deze les tot een definitief ontwerp.  

- Voeg details toe aan de dieptetekening(en):  

o De kleuren, materialen en structuur van het kunstwerk. 

o Een korte uitwerking van het wiskundige idee of de berekening die jullie hebben 

toegepast. 

o De verhouding/afstand van het kunstwerk ten opzichte van de omliggende 

bebouwing/beplanting.  

o De schaal waarop de tekening is uitgewerkt en de maten.  

Les 9: 

- Laat de uitgewerkte tekeningen aan de docent zien. Geef een korte toelichting over wat er op de 

tekening(en) te zien is.  

- De docent geeft tips en bespreekt met jullie het voorlopige plan.  

- Naar aanleiding van het voorlopige plan en het ontwerp krijgen jullie een Go of een No Go.  

- Bij een Go: verzamel de materialen die jullie denken nodig te hebben voor het maken van een 

schaalmodel. Maak een begin met het bouwen van dit model.  

- Bij een No Go: bespreek met elkaar wat er nog aangepast kan worden en werk dit verder uit, 

zodat jullie het ontwerp in de volgende les nogmaals aan de docent kunnen voorleggen.  

 

4. Bespreking van mogelijke vragen + afronding van de les 

De docent bespreekt met de groepjes hun vorderingen en de mogelijke vragen die er zijn bij de 

leerlingen (ook tijdens het zelfstandig werken).  
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Overzicht 

1. Introductie les. (5 min.) 

2. Groepswerk. (95 min) Zelfstandig werken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 10 en 11 Schaalmodel maken 

 

Doelen 

Hoofddoel De leerling kan zijn ontwerp uitwerken in een schaalmodel. 

Het ontwerpproces van het kunstwerk past bij kerndoel 48.Produceren. 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. 

Subdoelen 

- De leerling kan een ontwerp van een kunstwerk omzetten in een schaalmodel 

 

1. Introductie les. 

De docent geeft aan wat de mogelijkheden zijn voor de leerlingen wat betreft werkruimte, materiaal 

en tijd.  

 

2. Groepswerk 

De groepjes werken aan hun schaalmodel. Tijdens het zelfstandig werken loopt de docent rond om 

vragen te beantwoorden, hulp te bieden en eventuele feedback te geven. 
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Les 12 en 13 Presentaties 

 

 

 

 

 

 

 

Doelen 
Hoofddoel De leerling kan zijn ontwerp presenteren en de gemaakte keuzes toelichten. 

Dit hoofddoel past bij kerndoel 49. Presenteren. De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of 

als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren. 

Subdoelen 

- De leerling kan een schaalmodel van een kunstwerk presenteren. 

- De leerling kan gemaakte keuzes met betrekking tot het kunstwerk motiveren. 

- De leerling kan feedback geven op de presentaties van medeleerlingen. 

 

Presentaties  

Leerlingen geven een presentatie van 10 minuten waarin ze het ontwerp van het kunstwerk en het 

schaalmodel presenteren. In hun presentatie geven ze toelichting bij gemaakte keuzes met 

betrekking tot: 

 Theorie van Kwon  

 omgeving van het kunstwerk 

 functie van het kunstwerk 

Overzicht 

1. Inleiding presentaties (5 min) 

2. Presentaties (85 min) 

3. Afronding (10 min) 
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 wiskundige basis van het kunstwerk 

 

Na de presentatie is er 10 minuten de tijd om vragen te beantwoorden over de presentatie en voor 

de andere groepjes om feedback te geven.  

Ieder groepje geeft op twee andere groepjes feedback aan de hand van een feedbackformulier. Deze 

groepjes stellen ook vragen ter verduidelijking na de presentatie.  

Bij de beoordeling van de presentaties en het kunstwerk wordt er gelet op de volgende onderdelen: 

 het niveau van de wiskundige basis van het kunstwerk 

 het motiveren van gemaakte keuzes 

 De wisselwerking tussen het kunstwerk en zijn omgeving 

Begrippenlijst 

Private ruimte 

Een afgebakende plek die door de aankoop ervan in eigendom is gekomen van één of meerdere 

mensen: de eigenaren. Zij hebben het recht hebben om regels en toegangsbeperkingen op te leggen. 

De plek is dus niet zomaar toegankelijk voor iedereen. Voorbeelden: een woonhuis of een stuk land 

van een boer.  

 

Openbare ruimte/ Publieke ruimte 

Gebieden waar iedereen mag komen en waar je andere mensen tegenkomt. De plek is niet gericht 

op een speciale groep mensen. Het is een plek die van iedereen is, maar ook van niemand. De 

toegang is niet gebonden aan toegangstarieven. Voorbeelden: de straat, het park of het strand.  

 

Publieke domein/Semi-publieke ruimte 

Dit gebied is beperkter dan de publieke ruimte. Er kunnen strengere regels worden gehandhaafd en 

mensen kan de toegang worden ontzegd. De plek heeft een politiek-bestuurlijke betekenis omdat 

het een maatschappelijke functie heeft of er zich instellingen voor het algemeen belang huisvesten. 

Voorbeelden: het gemeentehuis, het Leger des Heils, de Tweede Kamer, maar ook een winkel.  

 

3D object 

3D= driedimensionaal: Driedimensionaal betekent dat iets drie maten heeft: hoogte, breedte en 

diepte. Object: een voorwerp dat je kunt voelen en zien.  

 

Beeldhouwkunst 
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Driedimensionale kunst die buiten of binnen kan staan en van materialen als hout, steen of ijzer is 

gemaakt. Voorbeelden: een standbeeld, een abstract beeld.  

  

 

 

Figuratieve kunst 

Kunst waarbij het afgebeelde voor de meeste mensen een herkenbaar onderwerp uit hun leefwereld 

bevat. Hetgeen dat afgebeeld is vormt een concreet en als zodanig identificeerbaar figuur als een 

persoon, een voorwerp, element uit de omgeving. Voorbeelden: een portret, een 

landschapsschilderij, een stilleven.  

  

 

Abstracte kunst 

Kunst die geen onderwerpen uit de reële wereld probeert uit te drukken. Het kunstwerk is hierdoor 

niet herkenbaar als een weergave van een persoon, voorwerp of element dat we uit onze leefwereld 

kennen. Vorm, kleur, contrast en herhaling vormen belangrijke elementen bij deze kunst.  
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Geometrische vorm 

Deze vorm is gebaseerd op een wiskundig figuur en kan berekend en gecontroleerd worden. 

Voorbeelden: een driehoek, een vierkant, een cirkel. Al deze vormen kunnen met een lineaal of 

passer nagetekend worden.  

 

Landschapskunst 

Kunstenaars brengen veranderingen aan op een bepaalde plek of manipuleren de aanwezige 

elementen in een gebied om zo een kunstwerk te maken. Het uitgangspunt is de (natuurlijke) locatie. 

 

 

Structuur 

Een kunstwerk is op een bepaalde manier opgebouwd. De onderdelen samen laten een bepaalde 

vorm zien, ze bestaan bijvoorbeeld uit lagen, blokken of in elkaar grijpende patronen.  
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Bijlage Les 2: Plattegrond en lijst met kunstwerken  

1. Rond het Karel de Grote de College en het station

http://2.bp.blogspot.com/_TN7BRcWRK1E/TKWtVhF9QrI/AAAAAAAAATs/_xtjFYSDXhU/s1600/9671e524163821fd3623a8437426c360.jpeg
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A. Kunstenaar: Vera van Hasselt 

Titel: Vierdaagse monument 

Jaar: 1966 

  

B. Kunstenaar: Cor Litjens 

Titel: Sculptuur 

Jaar: 1995 

 

C. Kunstenaar: Auke de Vries 

Titel: Sculptuur 

Jaar: 1991 

 

D. Kunstenaar: Carel Visser 

Titel: Sculptuur 

Jaar: 1991 

 

E. Kunstenaar: Sigurdur 

Gudmundsson 

Titel: Sculptuur 

Jaar: 1989  

 

F. Kunstenaar: Cor Beugeling 

Titel: Wording 

Jaar: 1982 

 

G. Kunstenaar: Hans van Lunteren 

Titel: Sculpturen en 

omgevingsvormgeving 

Jaar: 1989 

 

 

 

 

H. Kunstenaar: Hans Vos 

Titel: Huisraad 

Jaar: 1994 

 

I. Kunstenaar: Albert Meertens 

Titel: Meisje met vogels 

Jaar: 1969 

 

J. Kunstenaar: Ronald Tolman 

Titel: De blauwe diender 

Jaar: 2000 
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2. Rond het museum het Valkhof 

 

A. Kunstenaar:  Ari Berkulin 

Titel: Sculptuur 

Jaar:  1995 

 

B. Kunstenaar: Carel Lanters 

Titel: Kastanjedroom 

Jaar: 2006 

 

C. Kunstenaar:  Narcisse Tordoir 

Titel: - 

Jaar:  1999 

 

D. Kunstenaar: Raf Verjans 

Titel: Billennium monument 

Jaar: 1987 

 

E. Kunstenaar: Peter van de Locht 

Titel: Twee zuilen 

Jaar:  1986 

 

F. Kunstenaar: Yvonne Kracht 

Titel: Sculptuur 

Jaar: 1978 

 

G. Kunstenaar: Jo Gijsen 

Titel: Sculptuur 

Jaar: 1982 

 

H. Kunstenaar: Leo Hutjens 

Titel: Sculptuur 

Jaar: 1987 

 

I. Kunstenaar: Thijs van 

Kimmenade 

Titel: Siamese Stoel 

Jaar: 1982 

 

J.. Kunstenaar: Peter van de Locht 

Titel: Kern, beweging en relaties. 

Jaar:  1976 
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3. In de omgeving  van Plein 1944

 

A. Kunstenaar: Ronald Tolman 

Titel: Pierson Monument 

Jaar: 1988 

 

B. Kunstenaar: Edith Imkamp – van der 

Does de Willebois 

Titel: Entr’acte 

Jaar: 1975 

 

C. Kunstenaar: Pieter d’Hont 

Titel: Ponyrijden 

Jaar: 1967 

 

D. Kunstenaar: Stichting Nox 

Titel: Korfmacher 

Jaar: 2008 

 

E. Kunstenaar: Oscar Goedhart 

Titel: Schikgodinnen 

Jaar: 1974 

 

F. Kunstenaar: Henk Visch 

Titel: De Schommel 

Jaar: 2000 

 

G. Kunstenaar: Stichting NOX 

Titel: Tafel 

Jaar:  2007 

 

H. Kunstenaars: Johan Goedhart & Paul 

van der Hoek 

Titel: Omgevingsvormgeving 

Jaar: 1984 

 

I. Kunstenaar: Ed van Teeseling 

Titel: De Gouden Engel 

Jaar: 1980 

 

J. Kunstenaar: Bas Maters 

Titel: Joris Ivensmonument 

Jaar: 1990 
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4. Rond de Grote Markt en de benedenstad 

 

A. Kunstenaar: Oscar Goedhart 

Titel: Sculptuur 

Jaar: 1978 

 

B. Kunstenaar: Marc Ruygrok 

Titel: WAT-ER-IS 

Jaar: 2000 

 

C. Kunstenaar: Marie Andriessen 

Titel: Monument voor de 

burgerslachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog 

Jaar: 1959 

 

D. Kunstenaar: Klaus van de Locht 

Titel: Afsluitpaal Habakuk 

Jaar: 1987 

 

E. Kunstenaar: Christiaan Paul 

Damsté 

Titel: Omgevingsvormgeving 

Jaar: 1983 

 

F. Kunstenaar: Petra Hartman 

Titel: Kunstvitrine 

Jaar: 1995 

 

G. Kunstenaar: Ed van Teeseling 

Titel: Vrouw uitkijkend over water 

Jaar:1982 

 

H. Kunstenaar: Paul de Swaaf 

Titel: Wachteres 

Jaar: 1983 

 

I. Kunstenaar: Klaus van de Locht 

& Jaap van Hunen 

Titel: Labyrinth 

Jaar: 1982 

 

J. Kunstenaar: Peter van de Locht 

Titel: Architectuur der natuur 

Jaar: 1983 

 

K. Kunstenaar: Julius Popp 

Titel: bit.recurrence 

Jaar: 2009 (met name in schemer 

goed te zien) 

 

 

 



 

 

Bijlage les 3 

Onderstaande figuur uitprinten op gekleurd papier. Ieder tweetal heeft 5 vellen, ieder vel in een andere 

kleur. De opdracht kan eventueel ook uitgevoerd worden met alleen wit papier. Dit maakt het wel 

moeilijker en het eindresultaat minder mooi. 

 

 
 



 

 

Bijlage Presentaties – feedbackformulier voor de leerlingen 
Naam: 

Aan wie ga je feedback geven: 
 

Titel van het kunstwerk:  

Onderdeel Vink aan 

1. Keuze voor het ´niet mooie´ kunstwerk, waarom vonden ze het niet mooi of niet 
passend? 

 

2. Hoe ze dit anders hebben gedaan. (bv. Over contrast met omgeving, lichtinval of 
kleur) 

 

3. De benaderingswijze van Kwon en hun motivatie  

4. Beschrijving van de bestemming  

a. Omschrijving van de omgeving  

b. Omschrijving van het publiek dat er langskomt  

c. Wat betekent het kunstwerk voor de plek en voor de mensen die er komen  

5. Wiskundige basis van het kunstwerk  

6. Beschrijving van het kunstwerk  

a. Keuze voor kleurgebruik  

b. Keuze voor materiaalgebruik  

c. Keuze voor de structuur  

In hoeverre motiveert het groepje de keuzes die ze gemaakt hebben. 
Helemaal niet/een beetje/ redelijk/ goed/heel goed 

Welke 3 dingen vonden jullie goed aan deze presentatie: 
 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Noem 2 verbeterpunten: 
 
1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


