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Stappenplan 'project in samenhang' 
kunstzinnige oriëntatie, oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands, 21e eeuwse 
vaardigheden 
 

1. De voorbereiding van een project of les(-senserie) 

Kies een betekenisvol thema/onderwerp: 
 

• Er zijn verschillende mogelijkheden: 
− Het team of de leraar bepaalt het thema, bijvoorbeeld naar aanleiding van de 

actualiteit.  
− De leerlingen komen zelf met voorstellen voor een thema. 

 
• Peil de belangstelling van de groep voor het thema. 

  
• Laat in overleg met de leerlingen het thema 'rijpen in het hoofd' en denk na over 

onderwerpen die passen bij het hoofdthema. 

Toets het thema aan de volgende criteria: 
 

• Betekenisvol? 
− In hoeverre is het thema betekenisvol voor de groep? 
− Past het thema binnen het jaarritme (jaargetijde, feestdagen, Kinderboekenweek, 

tentoonstellingen, voorstellingen, etc.)? 
 
• Samenhang tussen leergebieden/vakken? 

− Biedt het thema voldoende mogelijkheden voor samenhang tussen de leergebieden 
kunstzinnige oriëntatie, oriëntatie op jezelf en de wereld en Nederlands, tussen de 
kunstvakken onderling en de 21e eeuwse vaardigheden? 

  
• Materialen en bronnen? 

− Is er voldoende materiaal beschikbaar waarmee de leerlingen (zelfstandig) aan het 
werk kunnen gaan? (Denk hierbij aan: lesmateriaal, beeldmateriaal, boeken, cd's, 
dvd's, internetbronnen, concrete objecten van kunst en erfgoed, etc.)  

 
• Samenhang binnenschools en buitenschools onderwijs? 

− Biedt het thema mogelijkheden om de (culturele) omgeving van de school erbij te 
betrekken? 

− Zijn er binnen het thema mogelijkheden om gastdocenten uit te nodigen? 
− Zijn er binnen het thema mogelijkheden om culturele uitstapjes te maken? 
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Bereid het thema voor: 
 

• Maak (samen met de leerlingen) een woord-/plaatjesweb rond het thema. (Een mindmap 
maken) 
− Probeer eigen kennis, ervaring en affiniteit met het thema boven tafel te krijgen: 

o Wat betekent het thema? 
o Wat is er al eerder gedaan rond dit thema? 

− Kruip in de huid van de leerlingen: 
o Wat zou het thema voor de leerlingen kunnen betekenen? 
o Wat zouden de leerlingen willen weten, onderzoeken, vormgeven en willen spelen 

rond dit thema? 
• Bedenk uitdagende sleutelvragen bij het thema. 

Sleutelvragen zijn vragen die er echt toe doen. Het zijn geen vragen naar (kleine) 
feitelijkheden. Ook geen vragen waar elke leerling direct het antwoord op weet. Het zijn 
vragen die leerlingen uitdagen om over het antwoord na te denken. Sleutelvragen moeten 
leerlingen aanzetten iets te onderzoeken en/of te ontwerpen. Zij moeten leerlingen 
uitlokken om met hun eigen vragen te komen. Antwoorden op sleutelvragen hoeven niet 
eenduidig te zijn. Ze laten meer antwoorden toe. Er moet worden gewikt en gewogen. En 
uiteindelijk kiezen leerlingen daarbij voor eigen oplossingen. 

• Bedenk activiteiten bij de sleutelvragen. Uitgangspunten zijn: 
− Er is ruimte voor eigen inbreng/onderzoek/ontwerp van leerlingen. 
− Zo mogelijk wordt de buurt/omgeving erbij betrokken als informatiebron. 
− Betekenisvolle leerervaringen op het gebied van kunstzinnige oriëntatie, oriëntatie op 

jezelf en de wereld en Nederlands. 
− Het thema kan eventueel functioneren in 'een doe alsof situatie'. Leerlingen hebben 

bijvoorbeeld in het project een rol als archeoloog, journalist, museummedewerker, 
architect, natuurbeschermer, etc. 

− Er is ruimte voor verbeelding. Dat geeft leerlingen de ruimte om te dromen over wat ze 
graag zouden willen, ook al is dat niet altijd direct haalbaar. Stimuleer een 'houding 
van verwondering'. 

Leg contact met culturele instellingen: 
 

• Welke culturele instellingen kunnen benaderd worden in het kader van dit project?  
     Past hun aanbod binnen het thema? Kunnen zij vraaggestuurd werken? 

 
• Hoe ziet het samenhangend aanbod er uit (binnen-buitenschools)? 

o Gebruik het Formulier: Samenwerking school - culturele instelling om afspraken vast 
te leggen. 

2. Activiteiten plannen 

Vul het planningsschema 'project in samenhang' in: 
 

• Noteer de onderwijsactiviteiten in het planningsschema 'project in samenhang'. 
Dit planningsschema is onderverdeeld in de vier fasen van het creatieve proces en geeft 
zicht op de onderwijsactiviteiten van de verschillende vak- en leergebieden in dit project. 
(voorbeeld) 

http://downloads.slo.nl/Documenten/illustratie-mIndmap-ko.pdf
http://downloads.slo.nl/Documenten/illustratie-mIndmap-ko.pdf
http://downloads.slo.nl/Documenten/7377%20Brochure%20Lesvoorbereiding%20Kunstz.O%20Stappenplan-DEFweb.pdf
http://downloads.slo.nl/Documenten/planningsschema-project-in-samenhang-ko-leeg.pdf
http://downloads.slo.nl/Documenten/planningsschema-project-in-samenhang-ko-voorbeeld.pdf
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Wat gaan de leerlingen doen in de oriëntatiefase, de onderzoeksfase, de uitvoeringsfase en 
de evaluatie fase?  

 
• Geef in het planningsschema ook de tijdsplanning en organisatorische aandachtspunten aan. 

 

• Bereid de specifieke les voor aan de hand van het planningsschema. 

3. Lessen voorbereiden 

Formuleer leerdoelen en leg een relatie met leerlijnen en vakinhouden:  
 

• Werk de activiteiten uit het planningsschema creatieve procesfasen uit tot lessen en bereid je 
lessen voor met behulp van een lesformat.  
 

• Leg de onderwijsactiviteiten naast de kerndoelen en leerlijnen met competenties voor 
kunstzinnige oriëntatie, de kerndoelen en vakinhouden van oriëntatie op jezelf en de wereld 
en Nederlands en de 21e eeuwse vaardigheden.  
Wat zijn de leerdoelen van de onderwijsactiviteiten? Raadpleeg zo nodig ook de methodes 
voor deze leergebieden. 

 
• Zorg voor een rijke leeromgeving afgestemd op het thema en de lessen. 

Denk aan leesteksten, werkbladen, beeldmateriaal als kaarten, foto's en filmpjes (Youtube), 
internetpagina's, reproducties van kunstwerken, kinderboeken rond het thema, verkleedkist 
en attributen, teken/handvaardigheidmaterialen, foto en filmcamera’s, geluidsmateriaal, 
muziekinstrumenten, etc. 

4. De projectlessen uitvoeren en evalueren 

Voer de lessen van het project uit (volgens de fasen van het creatieve 
proces): 
 

• Hou een vinger aan de pols en gebruik daarbij eventueel het evaluatieformulier: fasen in het 
creatieve proces. 

 
 
Evalueer de lessen van het project:  
 

• Reflecteer na afloop van het project met de leerlingen wat belangrijke leerervaringen voor 
hen waren.  
Koppel dit aan de doelen van het project en aan mogelijke vervolglessen. Ga ook samen met 
hen na wat en waarom ze iets willen bewaren in hun (groeps-)portfolio.  

 
• Noteer zelf of bespreek met collega’s wat aansprekende inhouden en activiteiten waren.  

Doordenk hoe die bij volgende thema 's/onderwerpen een rol kunnen spelen. 

 

http://downloads.slo.nl/Documenten/7377%20Brochure%20Lesvoorbereiding%20Kunstz.O%20Stappenplan-DEFweb.pdf
http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/uitgangspunten
http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/leerlijnen
http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/samenhang/21e-eeuwse-vaardigheden
http://downloads.slo.nl/Documenten/7377%20Brochure%20Lesvoorbereiding%20Kunstz.O%20Stappenplan-DEFweb.pdf
http://downloads.slo.nl/Documenten/7377%20Brochure%20Lesvoorbereiding%20Kunstz.O%20Stappenplan-DEFweb.pdf

