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Vormgeven aan je profiel

Kunstvakken iets voor jou?

Het vak kunst kiezen
Wat leer je?

Bij de kunstvakken ontwikkel je kennis en inzicht over de verschillende
kunsten. Over vormgeving, over materialen en technieken en over kunsten cultuurgeschiedenis.

•
•
•
•
•
•
•

En je leert :

jezelf uitdrukken of wel expressie
vernieuwend denken
waarnemen en observeren,
doorzettingsvermogen
creatief denken,
Procesmatig werken
Opzoeken van grenzen

Steeds vaker hoor je vanuit vervolgopleidingen en bedrijfsleven dat
studenten met creativiteit, visie, nieuwsgierigheid, open vizier en een brede
algemene en culturele belangstelling en kennis, meer succes boeken.
Innovatief denken wordt in de toekomst steeds belangrijker!

Moet ik al heel goed kunnen tekenen ? Moet je dan kunstenaar
worden?
Nee, alsjeblieft niet! Creatief denken en
kennis van kunst en cultuur is niet alleen voor
de kunstenaar belangrijk. Wetenschap en
techniek, de bètavakken, zijn onder andere
vakken waarin creativiteit en creatief denken
heel belangrijk zijn.
Nieuwsgierigheid is belangrijk, evenals
doorzettingsvermogen, oplossingen
bedenken en experimenteren. Kunst maakt je creatief , het traint je
concentratie , prikkelt je fantasie en verbeelding , je verlegt je grenzen en
daarmee leg je nieuwe verbindingen aan in je hersenen en wordt je
denken ontwikkelt .
Wat zei Albert Einstein ?
‘Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal’
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Wat kun je er mee?
Oa, Culturele wetenschappen, geschiedenis, letteren, kunstgeschiedenis,
film, muziek- en theaterwetenschappen, kunstmanagement, dramaturg,
journalistiek, industrieelontwerper, bouwkunde, toerisme, bedrijfsleven,
Vrijetijdsindustrie, kunstvakken, muziek, drama, dans, musicus, componist,
film, fotograaf, beeldend kunstenaar.....

Keuzemogelijkheden
Heb je plezier in beeldend werken? Wil je meer weten waarom en hoe
kunstenaars en vormgevers werken ? Ben je nieuwsgierig hoe je zelf
opdracht beeldend oplost, hoe je in materialen oefent en sta je open voor
verrassingen ? Heb je interesse om in je vrije tijd musea en voorstellingen te
bezoeken ?
Kies het CM - profiel met kunst (kua en kub)
Kies je een EM- NT- of NG- profiel en kun je veel aan?
Kies dan het vak kunst (kua en kub) erbij
Wil je een brede algemene ontwikkeling op gebied van kunst en cultuur
krijgen, maar geen praktijkdeel volgen
Kies het vak kunst algemeen(kua)in de vrije
ruimte
Kies je het profiel CM zonder kunst dan volg je de eerste periode in leerjaar
4 de module kunst algemeen ‘Cultuur van het moderne in de eerste helft 20e
eeuw’. Deze module is verplicht en wordt ‘naar behoren’ afgesloten.
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Het vak Kunst
Bestaat uit kunst algemeen(kua) en kunst beeldend(kub)

Kunst algemeen is het theoretische gedeelte en een interessant vak. Je

maakt kennis met de belangrijkste periodes uit de cultuurgeschiedenis op
het gebied van muziek, dans, drama en beeldende kunst, film, nieuwe
media .
Je kijkt naar het heden met de kennis van de kunstgeschiedenis en cultuur
van het verleden en je ontdekt verbanden.
Aan bod komen de perioden:
• Cultuur van het moderne in de eerste helft 20e eeuw
• Massacultuur in de tweede helft van de 20e eeuw tot heden
Wisselend wordt uit de volgende onderwerpen examenstof gekozen:
• Cultuur van de kerk/ middeleeuwen
• Hofcultuur/ renaissance en barok
• Burgerlijke cultuur van Nederland in de 17e eeuw
• Cultuur van romantiek en realisme 19e eeuw
De methode die we gebruiken bij Kua is ‘De Bespiegeling’ van uitgeverij
EPN, met op hun site de bijbehorende muziek en filmfragmenten.

Excursies
We gaan naar tentoonstellingen, voorstellingen en concerten die bij de
onderwerpen aansluiten. Dit is afhankelijk van het aanbod op dat moment.
Denk aan excursie naar het Haags Gemeente Museum of Rotterdams
museum, het Paleis op de Dam, opera en/of concert .

Kunst beeldend: zelf aan het werk! Je tekent, schildert, filmt, werkt

ruimtelijk met verschillende materialen, fotografeert, etc.
Niet alleen het eindwerkstuk is belangrijk, maar het hele proces.
Dat bestaat uit onderzoek doen, schetsen maken, experimenteren,
werkstuk(ken) maken en reflecteren (het onder woorden kunnen brengen in
een verslag van de keuzes die je hebt gemaakt). Dat doet een beroep op je
uithoudingsvermogen en je durf om buiten de gebaande paden te treden.
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Hier komt kunst algemeen heel dicht bij en goed van pas. Je gaat onderzoek
doen en kijken naar het werk van kunstenaars en naar musea toe. Om goed
te kunnen kijken/ beschouwen is het nodig dat je de goede woorden en
begrippen kent.

Werk Maria Watjer

Hoe wordt er getoetst?
Kunst algemeen wordt getoetst in voortgangstoetsen, verdiepings-

opdrachten en afgesloten met een Centraal Examen op de computer.

Kunst beeldend wordt afgesloten met SE, het schoolexamen.
Je bouwt een dossier op vanaf klas 5.
Het dossier bestaat uit thema’s die je uitwerkt in de praktijk
en in theorie in de vorm van een kunsthistorisch onderzoek. Het geheel
wordt afgesloten met een expositie en eindgesprek .
Het eindcijfer voor het vak kunst is het gemiddelde van kunst beeldend en
kunst algemeen, 50% / 50%
Op het rapport wordt gekeken naar het gemiddelde van kunst algemeen en
kunst beeldend. Tenzij je alleen het vak kunst algemeen volgt.

We zien je graag bij het vak kunst!
Heel veel succes met je keuze
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