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 techniek  materiaal te gebruiken bij kerndoel:  voorbeeld / afbeelding  

3A scheuren in vorm en kleur tijdschriften 

papier voor ondergrond 

glutofix (papierlijm) 

54 beeldaspecten 

kleur 

papier mozaíek 

kleur 

3B knippen op thema tijdschriften 

papier voor ondergrond 

glutofix (papierlijm) 

Denk ook aan transferles meubels, in 

en uit huis, water en land etc 

55 beeldende kunst, architectuur, 

en vormgeving directe omgeving 

 

4A papier mozaïek 

  

tijdschriften 

papier voor ondergrond 

glutofix (papierlijm) 

54 beeldaspecten 

compositie 

papier mozaiek 

compositie 

4B letters knippen tijdschriften 

papier voor ondergrond 

glutofix (papierlijm) 

Denk ook aan transferles grafieken 

ordenen tellen etc 

55 betekenis 

relaties tussen vormgeving en func-

tie 

 

 

AdLJ Collage                         

Pinterest/collage 

http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2011/08/Xtra-Papier-Moza%C3%ADek1.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/papier-mozaiek.pdf
http://www.adlj.nl/laed/2016/11/07/collage/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/collage/


© AD L J 

  
 techniek  materiaal te gebruiken bij kerndoel:  voorbeeld / afbeelding  

3A foto’s’ maken Foto’s gebruiken in bewer-

kingsprogramma’s 

Word Powerpoint  Photoshop 

56 cultureel erfgoed 

Objecten 

 

 

 

 

 

3B eenvoudige vormen maken en 
inkleuren 

In bv paint 

Foto’s gebruiken in bewer-

kingsprogramma’s 

PaintPowerpoint  Photoshop 

56 cultureel erfgoed 

oriëntatie op de wereld 

 

4A tekening maken met bv 
wordart 

Foto’s gebruiken in bewer-

kingsprogramma’s 

Word Powerpoint  Photoshop 

56 cultureel erfgoed 

rituelen 

 

4B tekst en tekening maken in bv 
powerpoint 

Foto’s gebruiken in bewer-

kingsprogramma’s 

Word Powerpoint  Photoshop 

digitaal kunstzinnig    

56 cultureel erfgoed 

verhalen 

kunst 

 

Pinterest: Digitale creativiteit 

Van groot naar klein 

http://www.adlj.nl/laed/2017/01/26/have-fun-with-haring/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/digitaal-en-creatief-digital-art/
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 techniek  materiaal te gebruiken bij kerndoel:  voorbeeld / afbeelding  

3A Stempelen of sjabloneren 

op textiel 

Stempelvorm 

aardappel, stempel, spons oid) 

Standaard verf in 1 kleur 

(of leuker: textielverf) 

Minstens 2 mallen of stempels 

55 reflecteren 

Kijken/ luisteren naar eigen werk en 
dat van groepsgenoten 

Met aandacht voor verschillen in 
ontwerp 

drukwerk 

kijk bij sjabloneren 

3B Stempelen met karton 

Van karton een stempel 
vouwen 

  

Ecoline 

Rest karton 

(gekleurd) papier A4 of vorm 

Meerdere kleuren vb tulpen-
veld 

Vlindertuin 

55 reflecteren 

Kijken/ luisteren naar eigen werk en 
dat van groepsgenoten 

Met aandacht voor verschillen in 

vormgeving 

drukwerk 

kijk bij stempelen 

4A Tamponneren 

met verf op textiel 

Tamponneerkwast 

Standaard verf in 2 kleuren 

(of leuker: textielverf) 

Rood en blauw of 

Geel en rood of blauw en geel 

55 reflecteren 

Kijken/ luisteren naar eigen werk en 
dat van groepsgenoten 

Met aandacht voor verschillen in 
presentatie 

drukwerk 

kijk bij tamponneren 

4B Monodruk verf 

  

Standaard verf in 2 kleuren’ 

Rood en blauw of geel en rood 
of blauw en geel 

Plastic om op te griffen 

Papier om op te drukken 

Twee kleurendruk op papier 

55 reflecteren 

Kijken/ luisteren naar eigen werk en 
dat van groepsgenoten 

Met aandacht voor verschillen in 
ontwerp 

vormgeving 

presentatie 

monotype 

kijk bij monotype basis 

  

  

basistechnieken Drukwerk 

drukwerk voorbeelden Pinterest 

Pinterest: Drukwerk vanuit de basis 

http://www.adlj.nl/laed/2009/11/23/drukwerk/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/23/drukwerk/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/23/drukwerk/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/23/drukwerk/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/23/drukwerk/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/drukwerk/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/drukwerk-met-kleuters/


© AD L J 

  
 techniek  materiaal te gebruiken bij kerndoel:  voorbeeld / afbeelding  

3A vormen 

driehoek, bol, vierkant (kubus) 

  

natuurklei 

kleilatten 

onderlegger 

  

54 vormsoorten 

stip, vierkant, driehoek 

kleivormen 

3B boetseren uit één stuk 

duimpotje 

  

natuurklei 

onderlegger 

  

54 ruimte 

omsloten ruimte 

  

duimpotje 

4A boetseren uit één stuk 

lichaamsvormen 

mens / dier 

  

zoutdeeg 

onderlegger 

54 lichaamsvormen van mensen en 
dieren ruimtelijk weergeven 

 

4B kleitegel 

rollen, vormen en meten 

natuurklei 

kleilatten 

kleirol 

structuur materiaal 

        mirettes / spatels 

54 

decoraties en versieren van details 

kleitegel 

  

basistechnieken plastisch materiaal 

Pinterest: Klei zoutdeeg en ander plastisch materiaal 

Pinterest: Kneden vanuit de basis 

http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2011/08/2-Klei-Vormen-4.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2012/10/Jagers-Boeren-duimpotje.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2015/05/1-Klei-Tegel-3.pdf
http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/klei/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/klei-zoutdeeg-clay-crafts/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/kneden-met-kleuters/
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 techniek  materiaal te gebruiken bij kerndoel:  voorbeeld / afbeelding  

3A Inknippen en inschuiven 

Maken van verbindingen met 
papier, karton en kosteloos 
materiaal 

Kleine schaar 

Papier en (Engels) karton 

  

  

54 lichaamsvormen van mensen en 
dieren ruimtelijk weergeven 

papier ruimtelijk 

  

3B Lijmen en plakranden 

Maken van verbindingen met 
papier, karton en kosteloos 
materiaal 

vouwen 

Kleine schaar 

Sterke lijm 

Diverse soorten papier en kar-
ton 

54 ritme en herhaling van vormen. 

Details en figuratief  

kubus 

doosje-vouwen-en-knippen/ 

doosje 

  

4A Werken met splitpennen 

Maken van verbindingen met 
papier, karton en kosteloos 
materiaal De verbindingen 
kunnen ook bewegen 

Kleine schaar 

Prikpen en lap 

Papier en karton 

 54 decoreren en versieren van de-
tails 

vormsoorten 

slang-splitpennen 

4B Knopen van draad 

Maken van verbindingen met 
papier, karton en kosteloos 
materiaal De verbindingen 
kunnen ook bewegen 

Kleine schaar 

Touw en draad 

Diverse vormen van kosteloos 
materiaal en bamboestokken. 

53 relatie tussen vormgeving en 
functie 

 

  

enkele steek 

verbindingen 

slang-knopen 

touwverbinding-vogel 

 

Basistechnieken bv knopen, doosjes of hout 

Pinterest: 3d Ruimtelijk construeren 

http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/PapierRuimtelijkInfo.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/kubus1.pdf
http://www.adlj.nl/laed/2016/06/20/doosje-vouwen-en-knippen/
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/doos-en-balk.pdf
http://www.adlj.nl/laed/2016/06/20/werken-met-splitpennen/
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/slipsteek-enkele-steek.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/Karton-Verbindingen.pdf
http://www.adlj.nl/laed/2016/06/20/slang-van-papier-knopen/
http://www.adlj.nl/laed/2016/06/20/touwverbinding-vogel/
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/slipsteek-enkele-steek.pdf
http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/ruimtelijk-construeren-bouwen-en-vouwen-3d/
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 techniek  materiaal te gebruiken bij kerndoel:  voorbeeld / afbeelding  

3A Waskrijt en olie pastel kleur-
verloop 

  

Olie pastel 

 (gekleurd) papier A4 of vorm 

Verfbord / ezel of plat op tafel 

  

54 kleurenfamilies 

Gelijkmatig werk met helder kleur-
verloop 

 

3B Kleurpotlood 

licht-donkerverloop 

Kleurpotloden en aquarelpot-
loden 

Wit papier 

54 lijnen als textuur, decoratie en 
arcering. Regelmatig bewegen van 
de potloden met en duidelijk ver-
loop in licht en donker van één 
kleur 

 

4A Sgraffito in oliepastel 

  

Wasco 1 of meer kleuren en 
dekkleur, saté prikker of prik-
pen 

(gekleurd) papier A4 of vorm 

Verfbord / ezel of plat op tafel 

 

  

54 decoreren en versieren van de-
tails 

vormsoorten 

  

  

  

Oliepastel-Sgraffito 

(aanpassen met dekzwart) 

4B Versierend tekenen 

(zentangel / structuurtjes) met 
Oost-Indische inkt en kroon-
tjespen 

Inkt of ecoline 

Kroontjespen 

glad papier 

  

  

  

  

54 lijnen tekenen om iets uit te 
drukken. 

Pincetgreep 

  

inktstructuren (aanpassen) 

Zentangelen 

Basistechnieken: tekenen                          
Pinterest tekenen perspectief structuren 
houtskool inkt letters (olie)pastel  

http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/01/Oliepastel-Sgraffito1.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/01/InktStructuren.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2016/02/Zentangelen.pdf
http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/tekenen/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/tekenen/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/diepte-perspectief-perspective/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/grafics-patronen-structuur/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/houtskool/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/inkt-en-ecoline/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/handlettering-tekenschrijven-schrijftekenen/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/wasco-oliepastel/
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 techniek  materiaal te gebruiken bij kerndoel:  voorbeeld / afbeelding  

3A Vormen knippen in textiel Diverse stoffen met verschil-
lende moeilijkheidsgraad; dik-
ke stugge stof, vitrage vilt en 
gestijfseld katoen (met plaksel 
ingesmeerd en gedroogd) 

54 vormen knippen van textiel 

  

lapjes knippen 

  

  

3B Knopen en strikken van dra-
den en stofstroken 

Stof en draad 

stofschaar 

53 relatie tussen vormgeving en 
functie 

Het beheersen van de enkele steek 
en strik 

enkele steek 

duizendpoot 

4A Vlechten Draad en stofstroken 

stofschaar 

56 objecten uit het verleden en he-
den met de toegepaste techniek. 

Het beheersen van de vlechttech-
niek met drie draden 

vlechten 

parmantig paard 

4B Borduren basis Diverse draden 

Lapjes met open structuur 
(gemakkelijk te bewerken) 

Schaar 

Grote naald met scherpe punt. 

54 mode en toegepaste kunst Soe-
pele bewegingen maken met de 
vingers 

Aan en afhechten 

Rijgsteek 

hechten 1 

hechten 2 

rijgsteek 

sjaal voor de sneeuwpop 

Basistechnieken Textiel 
Pinterest textiel knopen weven borduren 
breien en haken voorbereidend 

http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2011/08/Lapjes-Knippen-4.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/slipsteek-enkele-steek.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/01/KnopenEnkeleSteekDuizendpoot.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/vlechten-even-oneven.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/Parmantig-Paard.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/Borduren-hechten.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2011/08/3-Textiel-Rijgen-Aan+Af-hechten-3.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/Borduren-Rijgsteek.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2016/03/Sjaal-voor-de-Sneeuwpop-2D.pdf
http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/textiel/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/textiel/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/knopen/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/weven/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/borduren/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/breien-en-haken/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/textiel-voorbereidend-met-kleuters/
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 techniek  materiaal te gebruiken bij kerndoel:  voorbeeld / afbeelding  

3A Beschilderen 3D in ongemeng-
de kleuren. 

  

Standaard verf 

Kwasten 

Kosteloos materiaal/ knutsel-
werken 

54 gebruik maken van ongemengde 
verf Het beschilderen van objecten 
waarbij de verf goed dekt en geen 
menging ontstaat. 

verfwijzer 

3B Schilderen en opvullen van 
platte vlakken met ecoline, 
wasco en sterke lijm 

  

ecoline, wasco en sterke lijm 

penselen 

glad papier 

54 vormsoorten, open en gesloten. 
Correct omgaan met penselen 

Vrij lijnen trekken met lijm en wasco 

Creatief vloeien van ecoline 

grote golven 

dikke druppels 

4A Beschilderen 3D in gemengde 
kleuren. 

  

Standaard verf alleen primaire 
kleuren 

Kwasten 

Mengbordje 

Spoelwater en droogdoek 

Kosteloos materiaal/ knutsel-
werken 

54 de kleurenleer en beschilderen 
van werkstukken. 

 

kleurenleer 

verfwijzer 

kleuren mengen herfst 

4B Schilderen en opvullen van 
platte vlakken met ecoline, 
wasco en sterke lijm 

  

ecoline, wasco en sterke lijm 

penselen 

glad papier 

54 ritme en herhaling van vormen. 

Details en figuratief met lijm en 
wasco 

Correct vloeien van ecoline 

wasco-woningen 

Basistechnieken verf en inkt 
Pinterest verf inkt ecoline oliepastel 
kleur 

http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/VerfWijzer.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/02/Grote-Golven.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/02/Dikke-Druppels.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/01/KleurenMengen-Info.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/VerfWijzer.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/KleurenMengenHerfst.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/WascoWoningen.pdf
http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/verf/
http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/inkt/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/verf-schilderen-paint/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/inkt-en-ecoline/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/wasco-oliepastel/
https://nl.pinterest.com/annekepinterest/kleur-colour/

