		

I see 		

– Ik zie				

Waarnemen

W

		

I think 		

– Ik denk erover		

Associëren

A

		

I wonder 		

– Ik vraag me af			

Onderzoeken

O

Doorvraagkaartjes
Vragen bij kunst
Als je een gesprek voert over kunst is het fijn om het kunstwerk van verschillende
kanten te bekijken. Daardoor leer je objectief, creatief en verder door te denken. Met deze
kaartjes kan je het gesprek verrijken.

Er zijn drie verschillende kaartjes.
Ik zie 				

kaartjes met vragen over waarnemen

Ik denk 				

kaartjes met vragen waardoor je gaat associëren

Ik vraag me af 		

kaartjes die meer onderzoekend zijn

Er zijn zowel algemene doorvraagkaartjes als doorvraagkaartjes per kunstdiscipline
(dans, theater, literatuur, muziek, beeldende kunst, erfgoed).

Volgorde
Begin met de roze vragen waar je eerst alleen gaat waarnemen.
Daarna komen de blauwe vragen om over te denken.
En als laatste de gele vragen die je laten doordenken en onderzoeken.

Optie
Schrijf conclusies of waarnemingen op. Op digibord of flipover. Ook als ze volgens jouzelf
niet kloppend zijn. We denken allemaal anders.
Print de kaartjes en snij ze. Je kan de leerlingen zo ook in groepjes laten denken en
praten

1

Ik zie

1

Ik zie

Wat zie je? Noem 5 dingen

Wat ruik of hoor je?

1

1

Ik zie

Ik zie

Waar is het van gemaakt?

Welk materiaal is er
gebruikt?

1

1

Ik zie

Ik zie

Is er een techniek of stijl
gebruikt?

Kun je zien waar het is?
Waar zie je dat aan?

1

1

Ik zie

Zijn er vormen/patronen
die terugkomen?

Ik zie

2

Ik denk

2

Ik denk

Wat gebeurt er?

Wat is er aan de hand?

2

2

Ik denk

Ik denk

Welke vraag past voor jou
het best bij dit werk?

Kan het ook veranderen?
Waarom?

2

2

Ik denk

Ik denk

Doet het je ook ergens aan
denken?

Welke gevoelens krijg je
hierbij?

2

2

Ik denk

Welk verhaal vertelt het
werk?

Ik denk

Zijn er overeenkomsten
tussen dit werk en jou?

3

Ik vraag me af

3

Ik vraag me af

Hoe is dit zo ontstaan?

Waar zou de kunstenaar
naar gezocht hebben?

3

3

Ik vraag me af

Ik vraag me af

Wat zou de kunstenaar
hebben willen vertellen
(over zichzelf, over de
wereld)?

Wat weten we hier al over?

3

3

Ik vraag me af

Ik vraag me af

Hoe komt het dat dit er zo
uitziet?

Op welke manier is het
veranderd in de tijd?

3

3

Ik vraag me af

Zag het er vroeger anders
uit? Wat is het verschil?

Ik vraag me af

Wanneer is dit gemaakt?

Wat was een belangrijk
moment?

Wat heb je gezien?

DANS

DANS

Welk gevoel kreeg je bij de
dans?

Zag je patronen
terugkomen?)

DANS

DANS

Waarom was dit moment
belangrijk?

Vertelde de dans een
verhaal?

DANS

Zijn er vormen/patronen
die terugkomen?

DANS

DANS

Is er ook een bepaalde
dansstijl te herkennen?

DANS

Hoe werd het verhaal nog
meer verteld?)

Wat heb je gezien?

THEATER

Wat was een belangrijk
moment?

THEATER

Vertelde de voorstelling
een verhaal?

THEATER

Welk gevoel kreeg je bij de
voorstelling?

THEATER

THEATER

Zag je vormen of patronen
terugkomen?

THEATER

Waar deed de voorstelling
je aan denken?

THEATER

Waarom was dit moment
belangrijk?

THEATER

Waar speelde het zich af?

THEATER

Wanneer vindt het verhaal
plaats?

THEATER

Wat heb je gelezen of
gehoord?

LITERATUUR

Wat was een belangrijk
moment in het verhaal?

LITERATUUR

Kan het verhaal ook
anders aflopen?

LITERATUUR

Hoe veranderden de
personen in het verhaal?

LITERATUUR

Door wie wordt het verteld?

LITERATUUR

Over wie ging het verhaal?

LITERATUUR

Welk gevoel kreeg je bij dit
verhaal?

LITERATUUR

Op welke plaatsen speelde
het zich af?
Waarom is dit moment
belangrijk?
LITERATUUR

Hoorde je patronen
terugkomen?

Wat heb je gehoord?)

MUZIEK

MUZIEK

Hoorde je patronen
terugkomen?

Welke instrumenten
hoorde je?

MUZIEK

Vertelde de muziek een
verhaal?

MUZIEK

Welke plaatjes zag je in je
hoofd?

MUZIEK

MUZIEK

Welk gevoel kreeg je bij de
muziek?

MUZIEK

Hoe kon je horen dat er
een verhaal werd verteld?
Welke rol hadden de
instrumenten?
MUZIEK

Wat zie je?
Waar is het van gemaakt?

BEELDENDE KUNST

Waar ligt de nadruk op?

BEELDENDE KUNST

Welk verhaal wordt
verteld?

BEELDENDE KUNST

Wel gevoel krijg je bij dit
werk?

BEELDENDE KUNST

Welke techniek is er
gebruikt?

BEELDENDE KUNST

Zijn er vormen / patronen /
kleuren die terugkomen?

BEELDENDE KUNST

Waar doet dit werk je aan
denken?

BEELDENDE KUNST

Wanneer is dit werk
gemaakt?

BEELDENDE KUNST

Hoe komt het dat dit werk
er zo uit ziet?

BEELDENDE KUNST

Wat zou de kunstenaar
hebben willen vertellen
over zichzelf of over de
BEELDENDE KUNST

Wat zie je?
Waar is het van gemaakt?

ERFGOED

Uit welke onderdelen
bestaat het?

ERFGOED

Kan het ook ergens anders
voor gebruikt worden?

Waar doet dit je aan
denken?

ERFGOED

Kan het ook veranderen?
Wat zou de reden daarvoor
zijn?

ERFGOED

Waarom ziet dit er zo uit?
Hoe komt dat?

ERFGOED

ERFGOED

Wat zijn de
overeenkomsten tussen dit
(erfgoed) en … (school)?

ERFGOED

Wanneer is dit gebeurd?

ERFGOED

Wat weten we hier al van?

ERFGOED

Hoe is dat zo ontstaan?

ERFGOED

Zag het er vroeger anders
uit? Wat is het verschil?

ERFGOED

