
  
 
Kunstuur in de klas 
Imago en beeldvorming: een 
ideaalbeeld in beweging 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Wat laat je van jezelf als er een foto van je 
wordt gemaakt of als je een selfie maakt? En 
wat zien andere mensen? Fotograaf Rineke 
Dijkstra maakt portretfoto’s van jongeren die 
uitgaan. Kunstenaarsduo Ari Versluis en Ellie 
Uyttenbroek zoeken voor hun fotoseries 
mensen bij elkaar die wat betreft kleding veel 
op elkaar lijken. In de modewereld zijn 
ontwerpers zich sterk bewust dat kleding 
onlosmakelijk verbonden is met je identiteit 
en wat je van jezelf laat zien. 
 
Vakgebied 
Beeldende vakken, CKV 
 
Kernbegrippen 
Fotografie- portret- poseren- originaliteit - 
identiteit 
 
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: 
‘Hollandse meesters’. 
 
Antwoorden 
1a Dagen poseren voor een schilder, portret 
laten schilderen. 1b Nu heb je met één druk 
op de knop een fotoportret. 2 C 3 Hoe uniek en 
origineel zijn we eigenlijk? 4 B 5 Eigen 
invulling. 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1a Hoe kon je 400 jaar geleden een afbeelding 
van jezelf laten maken? 
1b Wat is het grote verschil met nu? 
 
2 Waarom is er volgens fotograaf Rineke 
Dijkstra een verschil tussen hoe jongeren 15 
jaar geleden voor haar poseerden en de manier 
waarop jongeren dat nu doen? 
A Ze dragen heel andere kleding 
B Ze willen liever niet voor de fotocamera 
C Ze zijn veel meer aan camera’s gewend en 
zijn daardoor zelfverzekerder. 
 

 
 
3 Waar laten Ari Versluijs en Ellie Uyttenbroek 
je met hun foto’s over nadenken? 
 
4 Hoe ziet modeontwerper Bas Kosters zijn 
ontwerpen? 
A Als kleding voor rijke mensen 
B Als kleding om je identiteit te uiten 
C Als kleding voor mensen die lak hebben aan 
alles 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 Hoe laat jij zien wie je bent? En hoe zien 
anderen je denk je? 

      
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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