
Topklas
kunst



Doel Topklas kunst

• Kunst om vroeg mee 
te beginnen

• Talent ontwikkelen
• Enthousiasme 
behouden

• Brede ontwikkeling
• Leren door ervaren
• Leren reflecteren 
op eigen en 
andermans werk

• vergroten van 
intrinsieke 
motivatie



Programma

CKV 
Culturele Kunstzinnige Vorming.
Fotografie, beeldinformatie, drama, 
muziek, photoshop, sounddesign

Beeldend 2D
tekenen, schetsen, ontwerpen, 
schilderen, grafische vormgeving, 
procesmatig werken, thematisch denken 

Beeldend 3D
handvaardigheid, textiele vormgeving, 
theatervormgeving 



Beeldend onderwijs

voor ALLE leerlingen

• Leerjaar 1
• 6 uur beeldend per week

• 2 uur CKV
• 4 uur Beeldend 

2 uur 2D, 2 uur 3D 

• Leerjaar 2

• 6 uur beeldend per week
• 2 uur CKV
• 4 uur Beeldend 

2 uur 2D, 2 uur 3D



beeldend onderwijs

voor ALLE leerlingen
leerjaar 3

voor VMBO leerlingen maatwerk

- leerlingen gaan zich voorbereiden op het eindexamen tekenen 
tijdens de lessen Beeldende Vorming.

- leerlingen volgen 2D en 3D met de TOPklas beeldend
- en volgen ze in een maatwerktraject eventueel CKV

voor HAVO/VWO leerlingen TOPklas beeldend

- De leerlingen volgen de TOPklas uren 2D, 3D en CKV zoals 
ze in het rooster geplaatst worden.



Beeldend onderwijs

voor ALLE leerlingen
Leerjaar 4

• 4 VMBO eindexamen, maatwerktraject
• 4 H/V reguliere eindexamenprogramma Tekenen of 

handvaardigheid
• Modules topklas: Textiel/fotografie en beeldbewerken/ 

beeldhouwkunst
• samenwerking met de

kunstacademie Maastricht

Leerjaar 5 H/V
• Module portfolio inrichten 

in het kunstencentrum 

Leerjaar 6 V
Opdrachten binnen de interesse 
van de leerling voorbereiding 
op de toelatingen en portfolio 
opbouw



Inhoud TOPklas kunst

• Lessen in Museum van Bommel van Dam
• Excursie Amsterdam, Parijs, en een 
tentoonstelling ergens in het land

• Atelierbezoeken
• Opdrachten in samenwerking met kunstenaars
• Dramalessen
• Beeldanalyses
• Fotografie en Photoshop
• Kunstgeschiedenis
• Kunstbeschouwing 
• Projecten die op de actualiteit inspelen
• Opdrachten afgestemd op de interesses van 
de leerlingen



TOPklas kunst in de praktijk



• Portfolio leerling
• motivatiebrief leerling
• Een zo breed mogelijk scala van beeldende 
vaardigheden of een verdieping binnen een 
beeldende vaardigheid

• motivatiebrief ouders
• toelichting tijdens portfoliogesprek op 24 
februari of 6 maart

• Tijdpad
• 24 februari of 6 maart
• toelatingsgesprekken en persoonlijke 
toelichting portfolio. tussen 15.30 tot 
17.00 uur

• 14 en 15 maart inschrijven Valuascollege 
TOPklas kunst

Toelatingscriteria



We hopen je te 

zien op onze 

school


