
  
 
Kunstuur in de klas 
Veranderingen in de kunst 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Kunst is altijd in beweging. Kunstenaars 
verzinnen steeds weer andere dingen, nieuwe 
manieren om hun werk te maken. Soms 
gebeurt er zo iets radicaals, dat de 
kunstwereld voor altijd verandert. Denk 
daarbij maar aan de Renaissance in de 15de 
eeuw, of het begin van de moderne kunst 
(19de eeuw). Hedendaagse kunstenaars als 
Wim T. Schippers, Geert Mul en Ed Atkins 
kiezen ook nieuwe wegen. 
 
Vakgebied 
Beeldende vakken, CKV 
 
Kernbegrippen 
Vernieuwend, modern, multimedia, video, 
computertechnologie 
 
Examenprogramma 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma VMBO: 
- BV/K/7 Beschouwen - eigen werk, reflectief 
(9. relatie eigen beeldend werk en beeldend 
werk van anderen) 
- BV/K/8 Beschouwen - werk van anderen, 
reflectief (10. functionaliteit, aspecten van de 
voorstelling, vormgeving en culturele en/of 
kunsthistorische context van kunstwerken 
benoemen en toelichten) 
Thema context: Beweging 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Kunstuur in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog 
meer video’s over allerlei onderwerpen over 
kunstenaars en kunststromingen, zoals ‘Het 
Klokhuis – Videokunst’.   
 
Antwoorden 
1 Kunstenaars beeldden niet langer de 
werkelijkheid uit zoals deze echt was. 2 Over 
zijn Pindakaasvloer 3a In een tunneltje. 3b A, 
4 Met de computer 5 Eigen invulling. 
 

Kijkvragen 
 
1 Waarom was moderne kunst in de 19de eeuw 
zo nieuw en anders? 
 
 
2 “Dat hele gedoe rondom dat kunstwerk, dat 
hoort er ook bij”. Over welk kunstwerk heeft 
Wim T. Schippers het in de video? 
 
 
3a Waar is het werk van Geert Mul te vinden?  
b “Hij gebruikt nieuwe en oude technieken”. 
Wat bedoelt de presentator hiermee? Geert Mul 
gebruikt… 
A … verf en technologie 
B … muren en verf 
C … muren en computerbeelden 
 

 
 
4 Hoe maakt Ed Atkins zijn video’s? 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Vind je schilderijen en beelden meer kunst 
dan kunst die gemaakt is met moderne 
technieken of materialen (zoals de computer)? 
Of maakt dat niet uit? Licht je antwoord toe. 
 
6 Bekijk de video: ‘Clipphanger – Wie was 
Leonardo da Vinci?’. 
Mag je Leonardo da Vinci in zijn tijd een 
moderne kunstenaar noemen? Verklaar je 
antwoord. 
 
Bron: Deze video is een bewerking van het 
programma Kunstuur van AVRO/TROS. De video 
is mede mogelijk gemaakt door NTR, AVRO en 
ARTtube. 
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