
© ArtkAmp kunsteducAtie AAnbod beeldend  2019 / 2020

Taal en Beeld: Lesduur Groep
Druk met letters (leerlijn) 1 x 3 uur 1 t/m 8
Poëzieposters 3 x 1,5 uur 4 t/m 8
Boeken (leerlijn) 3 x 1,5 uur 1 t/m 8

Tekenen, schilderen en collage:
Je eigen knuffel 1 x 1,5 uur 5 t/m 8
Hoe teken ik een boom? 1 x 1,5 uur 5 t/m 8
Stil-leven (Klaas Gubbels) 2/3 x 1,5 uur 4 t/m 8
Keith Haring (bilbords op groot formaat) 1 x 1,5 uur 5 t/m 8
Waterspiegelingen 1/3 x 1,5 uur 6 t/m 8
Zelfportret  2 x 1,5 uur 1 t/m 8

Druktechnieken: Flessenpost en meer (diverse) 1 t/m 8

Ruimtelijke werken
Verzamelen ( Onderzoekend leren) 3 x 1,5 uur 1 t/m 8
Drijfobjecten 3 x 1,5 uur 1 t/m 8
Mijn dier van klei 3 x 1,5 uur 1 t/m 8
Vliegvleugels en kriebelbeestjes 3 x 1,5 uur 1 t/m 8
Onderwaterwereld 2 x 1,5 uur 1 t/m 8
Zelfportret 3 x 1,5 uur 7 t/m 8

Nieuwe media
Nieuwe media in een oud jasje (portret) 3 x 1,5 uur 5 t/m 8
Stripverhaal met de camera 3 x 1,5 uur 6 t/m 8

Filosoferen over kunst 
Thema in overleg, (licht en donker) 1 x 3 uur 1 t/m 8

Naschools aanbod,  
Diverse mogelijkheden. (diverse) 5 t/m 8

Projecten schoolbreed 
Diverse projecten, zie omschrijvingen. (diverse) 1 t/m 8

Kunst in/op school 
Diverse projecten, zie omschrijvingen. (diverse) 1 t/m 8

Contact Annet van der Kamp
Adres Bergkloosterweg 44  
 8034PN  Zwolle

Email info@artkamp.nl
Site www.artkamp.nl/onderwijs
Telefoon (038) 454 75 94           
Mobiel (06) 44 802 920

Uitgave 11 april 2019
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Beeldend kunstenaar Annet van der Kamp is de motor achter Artkamp Kunsteducatie. 

Haar passie voor beeldende kunst en cultuur (muziek, literatuur, dans en theater) in 
het algemeen komen tot uiting in de workshops die zij heeft ontwikkeld en geeft in het 
onderwijs.
Zij beheerst in haar autonome werk een breed scala aan technieken en vaardigheden op 
zowel het platte (2D) als ruimtelijke vlak (3D). Zij is iemand die graag buiten de kaders 
denkt en weet de leerlingen uit te dagen om zichzelf te overstijgen. Haar workshops zijn 
didactisch goed onderbouwt en maken altijd verbinding met hedendaagse kunstenaars en 
stromingen uit de kunstgeschiedenis.

Annet werkt als zelfstandig ZZP-er en in opdracht van diverse cultuurmakelaars zoals: 
  Scala Meppel/Hoogeveen; Cultuurplein Noord Veluwe; Stadkamer  
  Zwolle; Rijnbrinkgroep; Muziekschool Urk en Gemeente Staphorst. 

Opleidingen HBO: Kunstacademie (specialiteit keramiek), 1984.
  BIK: Beroepskunstenaar in de klas, 2005
  HBO: Creatief Therapeut Beeldend, 2011

Bijscholing Studiereis Reggio Emilia, 2008
  Cultuur verankeren in het onderwijs (Karin Kotte), 2015
  CMK; Cultuur met kwaliteit (Karin Kotte), 2015

Lesmateriaal De meeste workshops worden aangeboden inclusiefmateriaal.
  Dit voorkomt onduidelijkheden over materiaal en ontlast de   
  leerkracht qua voorbereiding. In alle andere gevallen wordt er   
  tijdig een materiaallijst toegestuurd.

Tarief  Uurloon € 45,- .  Reiskosten € 0,19 /km vanaf Zwolle.
Extra kosten Bij sommige workshops worden extra kosten berekend i.v.m.   
  maatwerk, materiaalkosten en/of extra voorbereiding.
Korting  Bij afname van meerdere workshops per school, in overleg.



druk met letters (boek) © ArtkAmp kunsteducAtie   

Groep  1 t/m 4 Kerndoelen: 54, 55, 56

De leerlingen laten voor even de betekenis van de letters los en spelen met de vorm 
om tot een vrije compositie te komen. Het gaat om het plezier en het ontdekken van 
verschillen en overeenkomsten tussen letters. Letters zijn vormen die een betekenis 
hebben gekregen maar wat gebeurt er als je ze weer als vorm gaat zien. 
Al spelend ontdekken ze dat je van de letter W een prachtige bloem kunt maken en 
van de hoofdletter O de wielen van een auto. Plezier en onderzoek staan voorop. 
De losse tekenvellen worden aan het einde van de les door de kunstenaar gebundeld 
tot een boek met een omslag en blijft als aandenken in de klas.
 
Kunstbeschouwing H. Werkman, Ben Joosten, kunst maken met druktechnieken  
 zoals stempels, drukletters en sjablonen.

Technieken Drukken met vormen, letterstempels en sjablonen. Composi- 
 tie, positief/negatief sjabloon knippen, kleuren mengen (plak- 
 kaatverf), samenwerken en een boek maken.

School zorgt voor Leslokaal met bij voorkeur afneembare vloer. Maximaal 30 ll.  
 Na de inleiding in de klas wordt de klas in 3 groepjes opge- 
 deeld. De leerkracht blijft met overige leerlingen in de klas.

Duur en frequentie 1 x 3 uur ( verdeeld in 3 x 45 min.) Maximaal 30 ll.

Tarief € 175,- plus € 0,19/km vanaf Zwolle. Inclusief materiaal.
 Bij boeking van 2 groepen of meer: € 155,- per groep. 
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druk met letters (boekje) © ArtkAmp kunsteducAtie   

Groep  5 t/m 8 Kerndoelen: 54, 55, 56

Deze les is nog in ontwikkeling voor de groepen 5 t/m 8, scholen die belangstelling 
hebben en meer informatie willen kunnen deze bij  Annet van der Kamp opvragen.

Kunstbeschouwing H. Werkman, Ben Joosten, kunst maken met druktechnieken  
 zoals stempels, drukletters en sjablonen.

Technieken Drukken met vormen, letterstempels en sjablonen. Compositie,  
 Positief/negatief sjabloon knippen/snijden, compositie, werken  
 met drukinkt, rollers en monotype.

School zorgt voor Lokaal met bij voorkeur afneembare vloer. Maximaal 30 ll.   
 Na de inleiding wordt de klas opgedeeld in 2 groepen. 
 De leerkracht blijft met overige ll. in de klas. 

Duur en frequentie 1 x 3 uur ( verdeeld in 2 x 90 min.)

Tarief € 175,- plus € 0,19/km vanaf Zwolle. Materiaal inbegrepen.
 Bij boeking van 2 groepen of meer: € 155,- per groep. 
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poëzie - posters / dieren Abc © ArtkAmp kunsteducAtie   

Groep 3 t/m 8  Kerndoelen 54, 55, 56

In ‘Dieren ABC’ staan zowel het beeldend werken als taal en rijm centraal. Korte 
humoristische dierenrijmpjes zijn de inleiding tot het maken van een eigen gedicht 
en illustratie in de vorm van een collage op karton van 50 bij 65 cm. Iedere leerling 
krijgt een letter uit het alfabet en bedenkt daarbij een dier, waarna leerlingen deze 
stapsgewijs leren tekenen. Daarbij is de eigen expressie van groot belang en wordt 
de fantasie van de leerlingen aangesproken. De leerlingen krijgen les in materiaalge-
bruik, kleurmengen en - contrasten, licht en donker en compositie. 
Het plezier van het experiment staat voorop. Dat geeft de leerling zelfvertrouwen om 
zijn eigenheid in het werk tot uiting te laten komen. De les wordt afgesloten met een 
presentatie van het collectieve werk. De letters vormen tezamen een alfabet dat kan 
worden gebundeld in een boek en/of opgehangen in de klas.

Kunstbeschouwing  Dieren ABC van Eric Carle (“Rupsje Nooitgenoeg”) en        
 Henriette Boerendans.

Technieken Rijmwoorden, pen en inkt, ecoline, oliepastel, letterstempels,  
 schaar en lijm, papier, karton, collage.

School zorgt voor Klaslokaal (met afneembare vloer), maximaal 30 leerlingen,, 
 leerkracht actief en ondersteunend aanwezig, materaal en   
 gereedschap volgens toegestuurde materiaallijst.

Duur en frequentie 3 x 1,5 uur. Het gehele schooljaar te boeken.

Tarief € 202,50 plus € 0,19/km vanaf Zwolle. Exclusief materiaal.
 Bij boeking van 2 groepen of meer: € 192,50. 
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‘wij mAken sAmen een boek’

Groep 1 t/m 4  Kerndoelen 54, 55, 56

Het is een fijne ervaring om samen iets te maken waar je allemaal je eigen deel aan 
meegewerkt hebt. Dit geldt zeker voor de workshop: ‘Wij maken samen een boek’
Aan het begin van de workshops ligt er een stapel grote lege vellen en aan het einde 
hebben we samen een bijzonder boek gemaakt. 

Allereerst kunnen de leerlingen onder begeleiding van kunstenares Annet van der 
Kamp creatief aan de slag met verschillende materialen en technieken. Verschillende 
thema’s kunnen daarbij aan bod komen. Het hangt van de keuze van de school af of 
Annet het boek zelf met de hand inbind of dat de school dat zelf verzorgt. 

Kunstbeschouwing Inleiding over het ontstaan van boeken. De leerlingen worden  
  meegenomen in het proces van het boekbinden. 

Technieken Tekenen naar de waarneming, Schilderen met rood, geel,   
  blauw (plakaatverf + ecoline), tekenen met inkt(pen), uitleg  
  over boekbinden.

Thema’s  Aan tafel, Mijn tuin, meerdere thema’s in overleg.

School zorgt voor Klaslokaal met bij voorkeur afneembare vloer, max. 30 ll. 
  Eigen leerkracht actief aanwezig.

Duur en frequentie 3 x 1,5 uur. Het gehele jaar te boeken.

Tarief Op aanvraag i.v.m. kosten papier en inbinden

© ArtkAmp kunsteducAtie   5



‘ik mAAk mijn eigen boek’

Groep 5 t/m 8 - Japans boekbinden   Kerndoelen 54. 55. 56
Groep 7 t/m 8 - Boekbinden handgenaaid

In deze workshop leren de leerlingen hun eigen boek maken. Dit kan op twee ver-
schillende manieren: De eenvoudigste is de Japanse bindmethode, dit is met gaatjes 
in de rug van je boek en deze wordt met garen in elkaar gebonden. 
We beginnen met het creatieve gedeelte, de omslag van het boek. Daarna gaan we 
aan de slag met het binnenwerk (de pagina’s) en het lijmen van de omslag. 
Uiteindelijk worden er met speciale boortjes gaatjes in de rand gemaakt zodat we al-
les kunnen samenbinden op Japanse wijze. 
De tweede methode is het echte handbinden en vergt enige praktische vaardigheid.
Daarom is deze techniek alleen geschikt voor de groepen 7 en 8.

Kunstbeschouwing Inleiding over het ontstaan van boeken. De leerlingen worden  
  meegenomen in het proces van het boekbinden. 

Technieken Tekenen naar de waarneming, Schilderen met rood, geel,   
  blauw (ecoline), tekenen met inkt(pen), (Japans) boekbinden.

Thema’s  Mijn kookboek, Reizen, meerdere thema’s in overleg.

School zorgt voor Klaslokaal met bij voorkeur afneembare vloer, maximaal 30 ll,  
  eigen leerkracht actief aanwezig.

Duur en frequentie 3 x 1,5 uur (3 lessen van 1,5 uur/ of in één dag 4,5 uur). 
  Het gehele schoolseizoen te boeken.

Tarief € 262,50 plus € 0,19/km vanaf Zwolle. 
  Materiaal omslag inbegrepen.

© ArtkAmp kunsteducAtie   6



mijn eigen knuffel © ArtkAmp kunsteducAtie   

Groep  5 t/m 8 Kerndoelen: 54, 55.

Voor deze workshop nemen de leerlingen hun eigen knuffel mee naar de klas. Op 
zich is dit al ontroerend om te zien omdat bijna elk kind wel een heel bijzondere band 
heeft met zijn eigen knuffel ’beest’.
In anderhalf uur gaan we van die knuffel een schilderij maken. Dit is hard werken met 
veel wisselingen van materiaal en techniek, maar dan heb je in korte tijd ook echt iets 
geleerd. De leerlingen leren schetsen met softpastelkrijt, goed kijken en schetsen in 
vormen, experimenteren met materiaal/kleur, kleurmengen met plakkaatverf, contras-
ten aangeven met lijn en kleur en de opbouw van een schilderij (wat doe ik het eerst 
en wat het laatst.
In duidelijke stappen leert Annet van der Kamp de leerlingen deze gemengde tech-
niek op papier, met als resultaat een schilderij van hun eigen knuffel.

Kunstbeschouwing Niet van toepassing

Technieken Tekenen naar de waarneming, werken met softpastelkrijt en  
   plakkaatverf. Experimenteren met kleur en materiaal.

School zorgt voor Klaslokaal met bij voorkeur afneembare vloer. Maximaal 30 ll   
   actieve aanwezigheid van eigen leerkracht. Maximaal 30 ll. Bij  
   meer dan 16 ll is extra ouderhulp gewenst.

Duur en frequentie 1 x 1,5 uur. Het gehele jaar te boeken.

Tarief  € 145,- plus € 0,19/km vanaf Zwolle. Materiaal inbegrepen.
   Bij boeking van 2 groepen of meer: € 105,- per groep. 
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hoe teken ik een boom? © ArtkAmp kunsteducAtie   

Groep  5 t/m 8  Kerndoelen: 54, 55, 56

Elke boom is anders en iedere boom heeft een andere structuur, andere soort takken 
en stam (dik, dun, recht, krom) en diverse vormen en kleuren bladeren. Maar wat alle 
bomen gemeen hebben is dat ze dezelfde structuur en opbouw hebben. In deze les 
krijgen de leerlingen duidelijke aanwijzingen hoe ze de structuur van de boom kunnen 
opzetten en toewerken naar een tekening waarbij de boom echte takken heeft en vrij 
staan in het landschap. 
We maken eerst een tekening met schetspotlood waarbij licht en donker (arceringen) 
en voor en achtergrond  worden aangegeven. Als afsluiting maken we een pastelte-
kening in kleur waarin alle technieken nog een keer herhaald worden, zij het met een 
ander materiaal (softpastel) met nieuwe mogelijkheden.

Kunstbeschouwing Voorbeelden van diverse bomen en landschappen en schilders  
 uit de kunstgeschiedenis.    

Technieken Tekenen van lijn naar vorm, schetsen met lichte lijnen, 

 tekenen van licht en donker (arceringen), voor en achtergrond,  
 werken met softpastelkrijt.

School zorgt voor Digibord, klaslokaal met bij voorkeur afneembare vloer. 
 Actieve aanwezigheid van eigen leerkracht. Maximaal 30 ll.

Duur en frequentie Workshop 1 x 1,5 uur. Het gehele schooljaar te boeken.

Tarief € 145,- plus € 0,19/km vanaf Zwolle. Materiaal inbegrepen.
 Bij boeking van 2 groepen of meer: € 105,- per groep. 
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(stil)leven © ArtkAmp kunsteducAtie   

Groep 5 t/m 8 Kerndoelen 54, 55, 56

We beginnen de les met een korte inleiding over stillevens in de kunstgeschiedenis.
Veel stillevens hebben een verborgen betekenis. Vrijwel elke kunstenaar oefend zijn 
oog en tekenvaardigheid door het natekenen van voorwerpen uit de directe omgeving. 
Vaak zijn dat alledaagse dingen zoals kannen, kopjes, vazen, flessen en theepotten. 

Elk voorwerp heeft een andere vorm en is van een ander materiaal gemaakt. 
De kunstenaar heeft verschillende van deze vormen meegenomen in de klas. 

Na een duidelijke instructie gaan de leerlingen deze verschillende voorwerpen nateke-
nen. Eerst heel licht schetsen en daarna met kroontjespen en inkt.
In les twee maken we het stilleven af met kleurpotlood en ‘gewassen inkt’. 

Kunstbeschouwing Voorbeelden van stillevens uit de kunstegeschiedenis.  
  Kunstenaars: Klaas Gubbels, Morandi, Picasso.

Technieken Tekenen naar de waarneming, schetsen van ruimtelijke voor 
  werpen, diepte suggereren, perspectief tekenen, compositie,  
  schaduw, kroontjespen, kleurpotlood, ‘gewassen’ inkt.

School zorgt voor Klaslokaal met bij voorkeur afneembare vloer. Maximaal 30 ll. 
  Eigen leerkracht actief aanwezig.

Duur en frequentie 2 x 1,5 uur. Het gehele schooljaar te boeken.

Tarief  € 175,- plus € 0,19/km vanaf Zwolle. Materiaal inbegrepen. 
  Bij boeking van 2 groepen of meer: € 155,- per groep. 
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© ArtkAmp kunsteducAtie   stil-leven (klAAs gubbels) 

Groep 4 t/m 6  Kerndoelen 54, 55, 56

De kinderen worden meegenomen in de wereld van Klaas Gubbels; schilder van stil-
levens die potjes, pannen en theepotten op een heel speciale manier in zijn schilde-
rijen en objecten gebruikt. De kinderen zien een DVD waarin Klaas Gubbels vertelt 
over zijn werk en de betekenis van de voorwerpen die hij gebruikt. 
Ze nemen een voorwerp van huis mee en verwerken het in een eigen stilleven. 
Ze bespreken de speciale betekenis van het voorwerp; wat maakt het voor jou speci-
aal, weet je van wie het is geweest, is er een spannend verhaal bij te verzinnen? 
Vanuit verschillende benaderingen werken we toe naar ieders eigen stilleven waarbij 
verschillende beeldaspecten en technieken aan bod komen; tekenen naar waarne-
ming, compositie, vlakverdeling, perspectief, contouren knippen, materiaalkeuze, ge-
bruik van tekst (titel), eigen betrokkenheid bij een voorwerp benoemen en bespreken.

Kunstbeschouwing Kunstenaar Klaas Gubbels laat zien dat je van alledaagse   
  voorwerpen kunst kunt maken.

Technieken Tekenen naar de waarneming, collage, compositie, perspectief,  
  integreren van diverse technieken en tekst.

School zorgt voor Klaslokaal met bij voorkeur afneembare vloer. Maximaal 30 ll.  
  Eigen leerkracht actief aanwezig. Materiaal en gereedschap  
  volgens een toegestuurde materiaallijst.

Duur en frequentie 3 x 1,5 uur. Het gehele schooljaar te boeken.

Tarief  € 225,- plus € 0,19/km vanaf Zwolle. Materiaal inbegrepen. 
  Bij boeking van 2 groepen of meer: € 205,- per groep. 
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wAter (spiegelingen) 

Groep 4 t/m 6  Kerndoelen 54, 55, 56

Veel kunstenaars uit diverse landen en tijden zijn gefascineerd door de spiegeling 
van het water. Op veel verschillende manieren hebben zij dit vast proberen te leggen 
in tekeningen en schilderijen.
De leerlingen gaan drie verschillende technieken onderzoeken en uitproberen. 

Elke les gaan we nieuwe schilderijen bespreken. Allerlei schilder aspecten komen zo 
aan bod zoals; Welke kleuren worden er gebruikt? Gebruikt de kunstenaar veel of 
weinig verf, dik of dun, met veel of weinig contrast? Ook door het werken met dikke of 
dunnen kwasten en zelfs paletmessen bereiken de leerlingen zeer uiteenlopende en 
verrassende resultaten.

Kunstbeschouwing Drie stromingen uit de schilderkunst; Impressionisme, Poin- 
   tillisme en Expressionisme. Besproken kunstenaars o.a.   
   Claude Monet, Paul Klee, Pissarro, Jan Toorop, Paul Signac,  
   Andre Derain, Emile Nolde, Gerrit Benner

Technieken Aquarel (zelf papier opspannen), pointillisme ( d.m.v.   
   stippen/ kleurvlakjes) en schilderen met paletmessen.

School zorgt voor Klaslokaal met bij voorkeur afneembare vloer. Maximaal 30 ll. 
   Eigen leerkracht actief aanwezig. Materiaal en gereedschap  
   volgens een toegestuurde materiaallijst.

Duur en frequentie 3 x 1,5 uur. Het gehele jaar te boeken.

Tarief  € 225,- plus € 0,19/km vanaf Zwolle. Materiaal inbegrepen. 
  Bij boeking van 2 groepen of meer: € 205,- per groep. 

    © ArtkAmp kunsteducAtie 11



zelfportret (2d) ArtkAmp kunsteducAtie   

Groep  5 t/m 8  Kerndoelen: 54, 55, 56

Op elke leeftijd is het leuk en spannend om je eigen gezicht te verkennen. We doen 
dit met behulp van een spiegel en tekenen onszelf. De kunstenaar/docent geeft 
vooraf een duidelijke uitleg over hoe je de verhoudingen in je gezicht kunt schetsen. 

Dit houd in dat de leerlingen goed leren kijken en hun motorische vaardigheden 
worden versterkt. Als we de tweede les ons zelfportret gaan inkleuren leren we hoe je 
kleuren kunt mengen met kleurpotlood en ecoline. 

De lessen worden afgesloten met  een beschouwing van de kunstwerken en wat de 
leerlingen er aan hebben beleefd. 

Kunstbeschouwing Voorbeelden van diverse kunstenaars die hun eigen portret  
 hebben geschilderd. Zoals: Van Gogh; Picasso

Technieken Tekenen naar de waarneming, schetsen met lichte lijnen, 
 tekenen met pen en inkt, schilderen (keuren mengen) met   
 potlood en ecoline.

School zorgt voor Digibord, klaslokaal met bij voorkeur afneembare vloer. Actieve  
 aanwezigheid van eigen leerkracht. Maximaal 30 ll.

Duur en frequentie 2 x 1,5 uur. Het gehele jaar te boeken.

Tarief  € 175,- plus € 0,19/km vanaf Zwolle. Materiaal inbegrepen. 
  Bij boeking van 2 groepen of meer: € 155,- per groep. 
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wAter  (flessenpost) © ArtkAmp kunsteducAtie   

Groep  4 t/m 8  Kerndoelen: 54, 55, 56

Hoe is flessenpost ontstaan? 
Waar denk je aan bij flessenpost? 
Weten jullie wat druktechnieken zijn? 
Allemaal vragen die we in de groep hebben besproken. De leerlingen hebben geoe-
fend met beschouwen (kijken en bespreken) van het werk van kunstenaar Hendrik 
Werkman. 
Daarna gaan we stempelen, sjablonen snijden uit papier, drukken met echte inktrol-
lers (het allerleukst natuurlijk) en beschouwen van ons eigen en andermans werk. 
Één van hun eigen kunstwerken hebben ze in een plastic fles gerold met een ver-
haaltje voor de denkbeeldige ontvanger.  Het mooiste drukwerk gaat natuurlijk mee 
naar huis, na dat alle kunstwerken in de klas zijn tentoongesteld.

*)Deze les kan ook geboekt worden als een les in grafische technieken, zie pag. 14.
Dan vervalt het deel van de flessenpost en gaan de leerlingen alleen drukken.

Kunstbeschouwing Hendrik Werkman

Technieken Stempel en sjabloondruk

School zorgt voor Digibord, klaslokaal met bij voorkeur afneembare vloer. 
 Actieve aanwezigheid van eigen leerkracht. Maximaal 30 ll.

Duur en frequentie 3 x 1,5 uur  Het gehele schooljaar te boeken.

Tarief  € 235,- plus € 0,19/km vanaf Zwolle. Materiaal inbegrepen. 
  Bij boeking van 2 groepen of meer: € 220,- per groep. 
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druktechnieken     © ArtkAmp kunsteducAtie   

Groep  1 t/m 8  Kerndoelen: 54, 55, 56

Met druktechnieken is er heel veel mogelijk. 

Je kunt je beperken tot één techniek of diverse technieken combineren. Je kunt een 
thema kiezen of de leerlingen een prent laten maken bij een verhaal of een gedicht.

Afhankelijk van de wensen van de school kan Annet van der Kamp een programma 
samenstellen naar aanleiding van een thema of een onderwerp tijdens de kinder-
boekenweek. Je hoeft als school niets aan te schaffen want de materialen worden 
meegenomen door de docent.

Kunstbeschouwing Diverse kunstenaars die met druktechnieken werken, zoals:
 Hendrik Werkman, Ben Joosten, Palladino en Corneille.

Technieken Stempel en sjabloondruk, monotype, linosnede, in overleg.

School zorgt voor Klaslokaal met bij voorkeur afneembare vloer. Maximaal 30 ll.  
 Actieve aanwezigheid van eigen leerkracht.   

Duur en frequentie 2 x 1,5 uur. Het gehele schooljaar te boeken.

Tarief € 185,- plus € 0,19 /km vanaf Zwolle. Inclusief materiaal.
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© ArtkAmp kunsteducAtie     onder-zoekend-wijs ’reggio emiliA’   

Groep  1 t/m 4  Kerndoelen: 54, 55, 56

Reggio Emilia is een onderwijs methode waarbij het onderzoeken en het ontwik-
kelingsproces van het kind voorop staat. Annet van der Kamp heeft in 2008 een 
studiereis naar dit Italiaanse onderwijs instituut ondernomen en zich uitgebreid in 
de opvoedingsfilosofie verdiept. Inmiddels vindt de ‘Reggio’ methode over de hele 
wereld navolging en is de grondlegger van de huidige procesgerichte werkmethode.

De filosofie van ‘Reggio’ is dat je een onderwerp/thema op allerlei manieren onder-
zoekt en daarbij aansluiting zoekt in de maatschappij. Het sluit heel goed aan bij de 
nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs waarbij de beeldende lessen worden geïnte-
greerd in het thema dat op school behandeld wordt. Het proces is belangrijker dan 
het eindresultaat. Het werken met ‘Reggio’ vraagt van de leerkracht en begeleiders 
een speciale houding waarbij ruimte voor onderzoek en experiment van het kind 
voorop staat. In die zin wijkt het af van de prestatie gerichte houding die de leer-
kracht doorgaans inneemt. De ‘Reggio’ filosofie geeft leerlingen ruimte, stimuleert 
hun autonomie, maakt hen innovatief en helpt hen om eigen keuzes te maken in het 
leven.

School zorgt voor Klaslokaal met bij voorkeur afneembare vloer. Maximaal 30 ll.  
  Eigen leerkracht actief aanwezig. Bij meer dan 16 ll is ouder- 
  hulp wenselijk. Materiaal wordt door de school verzameld.

Duur en frequentie 3 x 1,5 uur. (minimaal 2 groepen). Het gehele jaar te boeken.

Tarief € 202,50 per groep, plus € 0,19 /km vanaf Zwolle.
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wAter / drijfobjecten © ArtkAmp kunsteducAtie   

Groep  3 t/m 5  Kerndoelen: 54, 55, 56

Hoe bouw je een kunstwerk dat kan drijven? Wat moet je doen om het stevig te ma-
ken. Welke kunstenaars bouwen er ook met afvalmateriaal. En wat vind jij daarvan? 
De leerlingen van groep 3-5 zijn al heel goed in staat aan te geven wat ze wel en niet 
mooi vinden en maken eigenzinnige keuzes. 

Vanuit deze introductie bouwen ze hun eigen fantasie object, en geven daar titels 
aan als; ‘Mijn droomboot’, ‘Speedboot’  of ‘Muziekboot’ vanwege de metalen draadjes 
die zo’n grappig geluid maken als de boot beweegt. Er zijn kleine, tafelgrote, intieme, 
robuuste en stoere drijfobjecten gebouwd die allemaal werden uitgetest in een grote 
bak water in de klas. Het  hoogtepunt is natuurlijk de tewaterlating in een echte sloot 
of vijver.

Kunstbeschouwing Carel Visser, Mark di Suvero, Mark Dion, Richard Tuttle en  
  Auke de Vries.

Technieken Bouwen en verbinden met allerlei drijfbaar materiaal.

School zorgt voor Klaslokaal met bij voorkeur afneembare vloer. Maximaal 30 ll. 
  Actieve aanwezigheid van eigen leerkracht. 
  Bij meer dan 16 ll. is extra ouderhulp gewenst. 
  Materiaal wordt door de school verzameld, of in overleg.

Duur en frequentie 3 x 1,5 uur. Het gehele schooljaar te boeken.

Tarief € 202,50,- plus € 0,19/km vanaf Zwolle. 
  Bij boeking van 2 groepen of meer : € 195 per groep.
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mijn dier vAn klei  3d © ArtkAmp kunsteducAtie   

Groep  1 t/m 8  Kerndoelen: 54, 55.

‘Mijn dier van klei’ is een korte kennismaking met het materiaal klei. In één of twee 
lessen leren de leerlingen hoe je klei kunt gebruiken en er een dier van te maken. 

Naast het leren vormen wordt er ook veel aandacht besteedt aan de details en afwer-
king. Werken met klei stimuleert het ruimtelijk inzicht en verbetert de fijne motoriek. 
Onder vakkundige leiding van Annet van der Kamp (Kunstacademie afstudeerrichting 
keramiek) lukt het iedere leerling op eigen niveau met plezier te werken.

Groepen 1 t/m 4   Dieren in/op het water. 
Groepen 5 t/m 6 Vogel op het nest. 
Groepen 7 t/m 8  Dier op poten naar keuze. 

Technieken Kleibeeld (hol) opbouwen, decoreren met gekleurde klei(slib)

School zorgt voor Klaslokaal met bij voorkeur afneembare vloer. Maximaal 30 ll.  
 Na de inleiding worden de groepen opgedeeld, leerkracht blijft  
 in de klas.  

Duur en frequentie Groep 1 t/m 4 (1 x 3 uur, verdeeld in 3 x 45 min.)
 Groep 5 t/m 8 (1 x 3 uur, verdeeld in 2 x 90 min.)

Tarief € 155,- groep 1 t/m 4;  € 175,- groep 5 t/m 8, plus € 0,19/km  
 vanaf Zwolle. Bij afname schoolbreed, prijzen in overleg.
 Inclusief klei, exclusief stoken.
 Kosten stoken tussen € 65,-  en  € 85,- per groep.
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vlieg en kriebel-beestjes 3d    © ArtkAmp kunsteducAtie   

Groep  1 t/m 8  Kerndoelen: 54, 55, 56

Heeft een spin nu 6 of 8 poten? 
Een Libelle 2 of 4 vleugels?

Vooraf bestuderen we verschillende insecten en bekijken en benoemen we hoe deze 
dieren in elkaar zitten en waarom. Zo ontdekken we dat deze kriebelbeestjes prachtig 
zijn om van dichtbij te verkennen en inspireren om zelf te maken. 

Afhankelijk van de leeftijd/groep gaan we aan de slag met diverse ruimtelijke materia-
len. Naast procesgericht werken geeft deze workshop veel ruimte voor eigen expres-
sie en creativiteit.

Kunstbeschouwing Diverse voorbeelden uit de natuur en de kunstgeschiedenis. 

Technieken Ruimtelijk werken met allerhande materialen: klei, wol, metaal- 
 draad, hout-prikkers, divers (afval)materiaal.

School zorgt voor Klaslokaal met bij voorkeur afneembare vloer. Maximaal 30 ll.  
 Na de inleiding worden de groepen opgedeeld, leerkracht blijft  
 in de klas. Aanbieder werkt met de groepjes. 

Duur en frequentie Groep 1 t/m 4 (1 x 3 uur, inleiding, 3 groepjes van ± 45 min. 
 Groep 5 t/m 8 (1 x 3 uur, inleiding, 2 groepjes van ± 90 min.)

Tarief € 155,- groep 1 t/m 4;  € 175,- groep 5 t/m 8, plus € 0,19/km  
 vanaf Zwolle. Bij afname schoolbreed, prijzen in overleg.
 Inclusief alle materialen en gereedschappen.
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‘onderwAterwereld’ schoolbreed© ArtkAmp kunsteducAtie   

Groep  1 t/m 8  Kerndoelen: 54, 55, 56

‘Onderwaterwereld’ in een project voor en door de hele school. Alle leerlingen maken 
één of meerdere kunstwerken die tezamen gepresenteerd worden op een prominente 
plek in de school. Elke groep heeft een andere opdracht met een eigen techniek die 
uitdaagt op ieders niveau. 

Allereerst bestuderen we de dieren die in het water leven, zoals; vissen, zeesterren, 
krabben, anemonen, koraal, waterplanten, kwallen, etc. Daarna gaan de leerlingen 
zelf aan de slag en worden stap voor stap begeleid om tot een ruimtelijk kunstwerk te 
komen. We werken met veel verschillende materialen en technieken waarbij er veel 
ruimte is voor eigen expressie en creativiteit.

Kunstbeschouwing Voorbeelden uit de natuur en kunstgeschiedenis.

Technieken Tekenen en schetsen, wasco en ecoline (kleuren mengen),  
 papier-maché (diverse papiersoorten), karton, ijzerdraad, klei, 
 textiel, kralen en diverse overige (afval) materialen.

School zorgt voor Klaslokaal met bij voorkeur afneembare vloer. Maximaal 30 ll.  
 Actieve aanwezigheid van eigen leerkracht.   

Duur en frequentie 2 x 1,5 uur per groep. Ook los per groep te boeken.

Lesmateriaal Inclusief/exclusief in overleg.

Tarief € 45,- per lesuur, plus € 0,19/km vanaf Zwolle. Excl. materiaal.
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zelfportret (3d)    © ArtkAmp kunsteducAtie   

Groep  1 t/m 4 Kerndoelen: 54, 55.

Wie ben ik? Hoe zie ik eruit? 
Portret is een geliefd onderwerp in de beeldende kunst en bij uitstek geschikt voor 
het basisonderwijs. Vooral op jonge leeftijd is het spannend om je eigen spiegelbeeld 
te ontdekken en verkennen. 
Er komt een grote spiegel in het lokaal te staan zodat iedereen zichzelf goed kan be-
studeren. Altijd weer fascinerend om te zien hoe vindingrijk kinderen zijn. De leerlin-
gen bekijken zichzelf, maar ook de ander, de overeenkomsten en de verschillen. 

Naast het leren vormgeven is er ook voldoende ruimte voor onderzoek en eigen ex-
pressie. Annet van der Kamp neem heel veel materialen mee zodat ze naar harten-
lust kunnen experimenteren en uitdrukking geven aan hun beleving.

Technieken Werken met klei (verschillende kleuren) en diverse materialen  
 zoals: plastic, hout, metaaldraad, kralen, wol, etc. 

School zorgt voor Klaslokaal met bij voorkeur afneembare vloer. Maximaal 24 ll.  
 (grotere groep in overleg) Grote passpiegel, plankjes om werk- 
 stukken op te drogen. 

Duur en frequentie 1 x 3 uur (groep wordt opgedeeld in 2 groepen die ieder ± 90  
 minuten werken). Eén groep blijft bij leerkracht. 
 Het gehele schooljaar te boeken.

Tarief € 165,- plus € 0,19/km vanaf Zwolle. Materiaal inbegrepen.
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portret  ‘nieuwe mediA in oud jAsje’ © ArtkAmp kunsteducAtie   

Groep  5 t/m 8  Kerndoelen: 54, 55, 56

In de eerste les verteld de kunstenaar over het ontstaan van de fotografie. Veel leer-
lingen hebben wel eens de oude film rolletjes van opa en oma gezien maar beseffen 
vaak niet dat digitale fotografie nog niet eens zo lang bestaat. 
De leerlingen werken in groepjes en gaan elkaar’s portret fotgraferen. Daarvoor krij-
gen ze eerst uitleg over de werking van de camera en gaan dan aan de slag. 

In les 2 gebruiken we de foto’s als basis voor ons eigen strip-portret. 

In de laatste les maken we ons portret af met een prachtige lijst in klassieke stijl.

Kunstbeschouwing Ontstaan van de fotografie, handgekleurde zwart/wit fotografie,  
 portret en schilderij lijsten uit de gouden eeuw.

Technieken Werken met de digitale camera, schetsen, mengen met kleur 
 potlood, calligrafeerstift, schilderen met ecoline.

School zorgt voor Klaslokaal met bij voorkeur afneembare vloer. Maximaal 24 ll. 
  Actieve aanwezigheid van eigen leerkracht. 

Duur en frequentie 3 x 1,5 uur . Het gehele jaar te boeken.

Lesmateriaal Inclusief, alle materialen en camera’s worden door de aanbie- 
 der meegenomen.

Tarief € 235,- plus € 0,19/km vanaf Zwolle. 
 Bij boeking van 2 groepen of meer: € 220,- per groep.
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stripverhAAl met de cAmerA     © ArtkAmp kunsteducAtie   

Groep 6 t/m 8  Kerndoelen 54, 55, 56

Niet veel leerlingen weten dat regisseurs eerst schetsen maken van hoe een film er 
uit moet zien? Elke scene wordt vooraf bedacht om compositie en camera standpunt 
te kunnen bepalen. Je noemt dit een story-board. Die schetsen zien er een beetje uit 
als een stripverhaal. In de inleiding laat Annet van der Kamp voorbeelden zien van 
hoe dit werkt en waarom.

In de introductieles worden voorbeelden getoond van:
Film (story-board) van Alex van Warmerdam en diverse scriptschrijvers/stripteke-
naars waaronder De Jong & Windig en Shaun Tan.

Eerst wordt hun eigen fantasie geprikkeld waarna ze samen het beste idee ontwikke-
len en uitvoeren. Zo maken de leerlingen hun eigen verhaal zonder tekst of woorden. 
Eerst maken zij foto’s op een locatie in of rond de school.
Zij spelen zelf de rollen, bedenken wat ze nodig hebben en regisseren om beurten 
zoals op een echte film(foto)set.

De foto’s dienen als houvast voor de strip tekeningen. In duidelijke stappen neemt de 
Annet de leerlingen mee in het proces met als resultaat 4 krachtige strip tekeningen 
gebundeld in een map. 

Een pittige opdracht waarin ideeën worden geschetst, samen wordt gewerkt, rollen 
en taken verdeeld, digitaal gefotografeerd en uiteindelijk een stripverhaal getekend. 
Fantasie en werkelijkheid lopen door elkaar heen, en juist deze ingrediënten maken 
het voor de leerlingen spannend en uitdagend. 

Kunstbeschouwing Film (story-board) van Alex van Warmerdam en diverse   
  scriptschrijvers/striptekenaars waaronder: De Jong &   
  Windig en Shaun Tan.

Technieken Tekenen, regisseren, acteren, fotografie, striptekenen,   
  samenwerken, organiseren en takenverdelen. Gebruik van  
  (kleur)potlood, stift, transparant papier, karton, digitale camera  
  en prints.

School zorgt voor Klaslokaal met bij voorkeur afneembare vloer, locaties   
  rond de school. Maximaal 30 ll. 
  Eigen leerkracht actief en ondersteunend aanwezig.

Duur en frequentie 3 x 1,5 uur: van april/mei tot september, i.v.m. buitenlocaties.

Tarief € 202,50 plus € 0,19/km vanaf Zwolle. Inclusief gebruik   
  van digitale camera’s, exclusief overig materiaal.
  Bij afname 2 groepen € 195,- per groep.
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filosoferen over kunst    © ArtkAmp kunsteducAtie   

Groep  1 t/m 8 Kerndoelen: 54, 55, 56
Groep  7 / 8 Thema: Licht/Donker. Overige groepen thema in overleg.

Filosoferen is nadenken en vragen stellen bij de dingen die we als heel normaal 
ervaren. Zoals bijvoorbeeld over licht! Filosoferen gebeurt in een veilige omgeving en 
met een positieve aandacht naar elkaar. Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt 
en de aanbieder bewaakt deze tijdens de les. Deze les; filosoferen over licht/donker 
is specifiek voor de groepen 7/8 gemaakt. 

Je kunt natuurlijk met alle groepen filosoferen over de meest uiteenlopende onder-
werpen. In alle filosofieworkshops heeft Annet een beeldende opdracht verwerkt. 

Annet van der Kamp heeft de workshop ‘filosoferen over kunst’ bij Edu-art/
Cultuurmij-Oost  gevolgd en is lid van de werkgroep die regelmatig bij elkaar komt.

Kunstbeschouwing Voorbeelden van kunstenaars die werken met licht/donker;  
 Rembrandt, Morandi, Wiegman, Picasso en Schoonhoven.

Technieken Filosoferen, tekenen naar de waarneming, conté krijt, tekenen  
 van en experimenteren met schaduw.

School zorgt voor Klaslokaal met bij voorkeur afneembare vloer. Maximaal 30 ll. 
  Na de inleiding gaat de leerkracht met een deel van de groep  
 elders werken. 

Duur en frequentie 1 x 3 uur: inleiding klassikaal, daarna verdeeld in 2 x 80 min.

Tarief € 145,- plus € 0,19/km vanaf Zwolle. Materiaal inbegrepen.
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  © ArtkAmp kunsteducAtie   

Groep  5 t/m 8 Kerndoelen: 54, 55, 56

Annet van der Kamp geeft al enige jaren de lessenserie Boek & Illustratie in de 
gemeente Staphorst. Deze worden gegeven in opdracht van Scala Centrum van de 
Kunsten in Meppel. 

De inhoud van de lessenserie (10 x 1,5 uur) is door Annet samengesteld en uitge-
voerd als naschools project. De lessen zijn gegeven op de scholen zelf van 16.00 tot 
17.30 uur. Al heel veel leerlingen hebben hier met plezier aan deelgenomen. 

Als scholen belangstelling hebben om dit op hun school aan te bieden, kunnen zij 
Annet van der Kamp benaderen voor overleg. Afhankelijk van de wensen en moge-
lijkheden kan zij dan een lessenserie aanbieden.
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   © ArtkAmp kunsteducAtie   

Groep  1 t/m 8 Kerndoelen: 54, 55, 56

Soms wil een school iets speciaals waar alle leerlingen aan deel kunnen nemen. Bij-
voorbeeld als de school 100 jaar bestaat, of als er iets anders te vieren is. Dan is een 
schoolbreed beeldend project misschien iets om aan te denken. Er zijn projecten die 
al eerder gegeven zijn (zie hieronder), maar er kan ook een nieuw project ontstaan 
op vraag van de school zelf. Het project kan afgesloten worden met een tentoonstel-
ling of een gezamenlijk kunstwerk. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden 
maakt kunstenares Annet van der Kamp in overleg met de school een plan.
Diverse materialen en technieken kunnen aan bod komen, de hele school doet mee!

Projecten en thema’s die geschikt zijn om schoolbreed in te zetten:

Druk met letters

Onderwaterwereld

Mijn dier van klei

Vogels

Vlieg en kriebelbeestjes

Boeken maken

Poëzie en illustratie

Water

Portret (met dans)

Diverse thema’s op maat, geheel verzorgd, inclusief materialen.
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Annet van der Kamp heeft veel ervaring in het uitvoeren van kunstwerken in de bui-
tenruimte. Bij sommige van deze kunstwerken heeft zij de kinderen uit de buurt of de 
school betrokken bij het ontwerpen van het kunstwerk. 

Zo heeft Annet kindertekeningen verwerkt in een keramisch tableau voor kindercen-
trum ‘t Ukkie in Kampen en in de kunstwerken in de Kamperpoort in Zwolle.

Voor de Montessorischool in Zwolle-Zuid ontwierp zij prachtig stalen hekwerk in 
harmonie met de filosofie van de school, geïnspireerd op ‘De vier seizoenen’

Mocht u als school behoefte hebben aan iets speciaals waarbij u ook de leerlingen 
kunt betrekken, neem dan vrijblijvend contact op met Annet van der Kamp voor een 
verkennend gesprek.

De kunstwerken die zij gerealiseerd heeft kunt u uitgebreider bekijken op haar site: 
www.artkamp.nl/opdrachten
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