
Klas 3 Hoofdstuk 5 Figuurstuk   Beschouwen 

 

Figuurstuk  Beschouwen         Naam: 

 
Behaald Max.  Aantrekkelijk, origineel  verslag over figuurstukken. Op welke manier staat 

vrij. (beschrijf /vertel) Kijk en vergelijk 2 figuurstukken duidelijke emotie 
Behaald 

 2 2d  maker, titel en tijd 
 2 3d maker, titel en tijd 

        Vragen over 2d figuurstuk 
 5 Wat heeft de maker uitgebeeld? Beschrijf wat je ziet.  
 3 Wat maakt dit werk nu juist een figuurstuk?  
 3 Beschrijf of het werk realistisch is of figuratief. Beschrijf waaraan je dit ziet. 
 3 Beschrijf welke emotie zichtbaar is en hoe de maker dit heeft weergegeven. 
 4 Heeft de maker elementen verwerkt waardoor de emotie versterkt wordt? 
 4 Hoe heeft de maker diepte verkregen in het werk? 
 4 Vertel iets over het kleurgebruik. 
         Vragen over 3d figuurstuk 

 5 Wat heeft de maker uitgebeeld? Beschrijf wat je ziet 
 3 Wat maakt dit werk nu juist een figuurstuk?  
 3 Beschrijf of het werk realistisch is of figuratief. Beschrijf waaraan je dit ziet. 
 3 Beschrijf welke emotie zichtbaar is en hoe de maker dit heeft weergegeven. 
 4 Heeft de maker elementen verwerkt waardoor de emotie versterkt wordt? 
 4 Uit welk materiaal n technieken bestaat dit figuurstuk  
 4 Waarom contrasten in vorm, in materiaal, in structuren.  
       Eigen beeldend proces 
 5 Laat met foto’s zien welk proces om tot foto’s, studie en/of figuurstuk te komen.  
 4 Wat allemaal geleerd is deze periode.  
 4 Welk opdracht (foto’s , studie, of ruimtelijk figuur is het beste gelukt en waarom? 

      Eigen figuurstuk 
 4 Wat maakt het figuurstuk dynamisch? 
 4 Wat is in het figuurstuk geprobeerd uit te drukken of te laten zien? 
 3 Figuurstuk is realistisch of figuratief? Geef aan wat en waarom! 
 4 Hoe moeilijk het was om lichaamsverhoudingen en ledematen goed weer te geven. 
 3 Als ledermaten + lichaamsverhoudingen niet klopt, wat anders doen de volgende keer.  
 3 Ervaring figuurstuk van 2 dim. naar 3 dim uit te werken? Hoe aangepakt? 

 3 Hoe heb je textuur zichtbaar gemaakt? 
 3 Wat zou je de volgende keer anders doen? 
 3 Vertel iets over je werkhouding deze periode. 

  Cijfer 
 


