
Welkom in onze

nieuwe

studierichting !!!



2B – domein KUNST & CREATIE

1ste graad, 2de leerjaar



KUNST & CREATIE in de B-stroom

Je krijgt een inleiding in diverse artistieke en creatieve 
expressievormen. 

Je leert basistechnieken zoals schilderen, decoreren, 
kleurtechnieken, ... en leert allerlei materialen te gebruiken.

Je leert creatief nadenken en creëren.

Je leert experimenteren met materialen, met licht, met techniek, …

Je krijgt meer "doe-vakken" dan "leer-vakken“

Je vertrekt vanuit een probleem of opdracht en gaat dit 
praktijkgericht oplossen en/ of ontwerpen.

Elk proces wordt hierbij sterk begeleid en stap voor stap samen 
uitgewerkt met de begeleidende leerkracht.



Profiel van de leerling

De leerling is …

… gedreven om creatief te werken en creativiteit te ontwikkelen.

… bereid tot een reflectie over de eigen aanleg en inzichten.

… bereid om stapsgewijs en onder begeleiding verantwoordelijkheid op te bouwen voor het 

eigen vorderingsproces. Daarom is de ontplooiing van zelfstandigheid, flexibiliteit en zelfdiscipline 

belangrijk.

… bereid zijn/haar artistieke en technische vaardigheden te ontwikkelen.

… in staat en bereid om zowel individueel als in groep te werken en de eigen realisaties te

vergelijken met die van anderen.

… in staat om constructief om te gaan met kritiek.

… bereid de geboden groeikansen te benutten.



LESSENTABEL



De opleiding

De basisoptie in de B-stroom voor kunst & creatie 

bestaat uit drie ateliers:

1. Artistieke vorming

2. Creatie & vormgeving 

3. Project



Artistieke vorming

In dit atelier gaan de leerlingen als het ware op 

ontdekkingsreis in het artistieke landschap.

Ze bekijken, beluisteren, beoordelen allerlei

verschillende kunsttalen en leren op deze

manier de samenhang tussen deze kunsttalen

en expressievormen kennen.

Ze leren deze kunsttalen begrijpen en de 

betekenis en mogelijkheden ervan toepassen.



Creatie & vormgeving

In dit atelier leren de leerlingen zelf een aantal

van de onderzochte kunsttalen toepassen. Er

worden enerzijds basistechnieken aangeleerd

en anderzijds worden via opdrachten bepaalde

beeldende technieken onderzocht en ontdekt. 

De focus hierbij zal liggen op de technieken die 

in de tweede graad (décor & etalage) en de 

derde graad (décor, etalage & publiciteit) meer

uitgebreid aan bod zullen komen.



Project

In dit atelier leren de leerlingen de aangeleerde
vaardigheden uit de ateliers ‘artistieke vorming’ en ‘creatie & 
vormgeving’ met elkaar combineren. Via uitdagende
opdrachten zal een volledig creatief proces onder
begeleiding worden doorlopen. De leerling leert om elke fase
van het creatief proces van een project - van de 
conceptvorming tot de uitvoering – te doorlopen en te komen
tot een volwaardige realisatie van een project. 

De leerlingen worden stap voor stap gevormd en begeleid in 
een weg naar zelfstandig werken. 

Ook hier zal de focus liggen op de technieken die in de 
tweede graad (décor & etalage) en de derde graad (décor, 
etalage & publiciteit) meer uitgebreid aan bod zullen komen.



EVALUATIE

Het lerarenteam evalueert doorheen het schooljaar 

voortdurend de mate waarin de leerlingen de 

eindtermen en leerplandoelstellingen halen. 

Het rapport informeert de ouders over de 

resultaten. Voor praktijkgerichte vakken krijgen de 

leerlingen een praktijkrapport. Dit is een 

gedetailleerde weergave van de attitudes en van de 

proces- en productevaluatie van de praktijkopdrachten 

volgens een vaste waardenschaal.



Wat na het 2de jaar: doorstromen op de wijnpers

Na het succesvol doorlopen van het tweede jaar kunst 
& creatie kan je in de tweede graad o.a. 
doorstromen naar de richting decor & etalage 
binnen het domein kunst & creatie

Na het succesvol doorlopen van de tweede graad 
kunst & creatie kan je in de  derde graad o.a. 
doorstromen naar de richting decor, etalage & 
publiciteit binnen het domein kunst & creatie



De Wijnpers

Mechelsevest 72

3000 Leuven

016-23 69 51

www.dewijnpers.be


