
 

 
 

Graffiti 
Wat is graffiti?  
 

"Gekken en dwazen schrijven op deuren en glazen." Overal kun je tegenwoordig 
met spuitbussen gemaakte tekeningen tegenkomen. Soms heel mooi, soms slordig 
en op plaatsen waar het niet mag. Wat is graffiti en mag je het overal maken? 
 

Voordat je gaat kijken 
1. Overal in Nederland en ook in het buitenland kom je graffiti tegen. 
a. Wanneer vind je graffiti mooi? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
b. Wat zou je ervan vinden als op de muren van je huis graffiti wordt gespoten? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Kijkvragen 
2. Vul de ontbrekende woorden in. 
 
Graffiti is een afbeelding of tekst die op straat of op een openbare plaats met 
verf of krassen is gemaakt. Veel mensen zien graffiti als …………………………... 
Maar graffiti wordt tegenwoordig ook als ………………. gezien. 
Graffiti komt eigenlijk uit de …………………………………………  
 
Daarom worden er veel Engelse woorden gebruikt. Bijvoorbeeld: een bijnaam of 
afkorting van je naam gespoten met een spuitbus is een throw up/ tag/piece. 
Zo'n bijnaam of afkorting met twee of drie kleuren is een throw up/tag/piece. 
Een kunstwerk met veel kleuren en veel details is een throw up/tag/piece. 
 
 
3. Noem twee nadelen van illegaal graffiti maken. 
 
a. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 
 

 

Na het kijken I 

 

4. Er zijn allerlei soorten graffiti. 

a. Zet juiste het Engelse woord onder elke afbeelding. 
b. Welke afbeeldingen zijn zeer waarschijnlijk illegaal? ……….. en ……….. 
 
Waarom denk je dat?…………………………………………………………………………….. 
 
c. Welke afbeelding vind jij het mooist? Waarom? 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Na het kijken II 
5. Op verschillende plaatsen in Nederland is het toegestaan om graffiti aan te 
brengen. Stel je voor dat je op een van de muren van school jouw piece, tag 
of throw up mag aanbrengen. Ontwerp hieronder jouw eigen graffiti!  



 

 
 

Antwoorden 

Treinen, viaducten, muren van scholen: overal is graffiti aangebracht. Vaak is het 
illegaal aangebracht, soms is het een legaal kunstwerk.  
 
Graffiti is ontstaan in de Verenigde Staten en overgewaaid naar andere delen van 
de wereld. Bij het beschrijven van aangebrachte graffiti worden allerlei Engelse 
termen gebruikt. 
 

1. Overal in Nederland en ook in het buitenland kom je graffiti tegen. 
a. Wanneer vind je graffiti mooi? Eigen antwoord 
b. Wat zou je ervan vinden als op de muren van je huis graffiti wordt 
gespoten?Eigen antwoord 
2. Vul de ontbrekende woorden in. 
Graffiti is een afbeelding of tekst die op straat of op een openbare plaats met verf 
of krassen is gemaakt. Veel mensen zien graffiti als vandalisme. Maar graffiti wordt 
tegenwoordig ook als kunst gezien. Graffiti komt eigenlijk uit de Verenigde Staten. 
Daarom worden er veel Engelse woorden gebruikt. Bijvoorbeeld: een bijnaam of 
afkorting van je naam gespoten met een spuitbus is een tag. Zo'n bijnaam of 
afkorting met twee of drie kleuren is een throw up. Een kunstwerk met veel 
kleuren en veel details is een piece. 
3. Noem twee nadelen van illegaal graffiti maken. 
a en b. Eigen antwoorden, bijvoorbeeld: het moet vaak snel en in het donker 
gemaakt, het wordt daardoor slordig, je kunt een hoge boete of straf krijgen en je 
moet het opruimen zelf betalen. 
4. Er zijn allerlei soorten graffiti. 
1 piece 2 tag 3 throw up 
a. Zet juiste het Engelse woord onder elke afbeelding. 
b. Welke afbeeldingen zijn zeer waarschijnlijk illegaal? 2 en 3 
Waarom denk je dat? Deze zien er minder mooi uit, zitten achter een hek of op een 
bakstenen muur. 
c. Welke afbeelding vind jij het mooist? Waarom? Eigen antwoord met uitleg. 
5. Op verschillende plaatsen in Nederland is het toegestaan om graffiti aan te 
brengen. Stel je voor dat je op een van de muren van school jouw piece, tag of 
throw up mag aanbrengen. Ontwerp hieronder jouw eigen graffiti! 
Eigen ontwerp van de leerling. 

 

 
 


