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Schilderstijlen 
 

Doel: In de eerste kolom kruis je aan welk doel voor jou van belang is 
In de tweede kolom komt de evaluatie, na de opdracht kijk je welke doelen behaald 
zijn. 

O O  Kennis van verschillende schilderstijlen 
O O  Oefenen met opzoeken op internet 
O O Verdiepen in 4 schilderstijlen 
O O Toepassen  
O O Netjes werken 
O O Doorzetten 
O O        Omgaan met perfectionisme 

 

Nodig:  Computer 
 Internet 
 Papier, wit A4, minimaal 8 vel 
 Potloden, verf 

 

Doelgroep: 
 

Voor leerlingen die tekenen leuk vinden vanaf circa 8 jaar 

Tijd: Afhankelijk van het afwerkingsniveau: 4 tot 12 uur 
 

 

Opdracht: 
Door de eeuwen heen hebben mensen schilderijen gemaakt. Als we terugkijken naar 
de geschiedenis van het schilderen, kun je duidelijk verschillende stijlen ontdekken. 
Meestal hebben die stijlen te maken met de omstandigheden in de wereld op dat 
moment. 
In deze opdracht ga je je verdiepen in verschillende schilderstijlen en proberen of je 
ook zelf in deze stijlen kunt werken. Uiteindelijk eindig je met 5 prachtige schilderijen! 

 
 
1. Zoek op internet naar 4 verschillende stijlen om te tekenen of schilderen 

a. Expressionisme 
b. Impressionisme 
c. Kubisme 
d. Surrealisme 
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2. Neem onderstaand schema over en werk deze informatie uit: 

 

 In welke tijd Kenmerken van 
schilderijen 

Kenmerken van 
de tijd 

Voorbeeld 
schilder 

Expressionisme  
 

   

Impressionisme  
 

   

Kubisme  
 

   

Surrealisme  
 

   

 
 

3. Kies van elk van deze stijlen een schilderij uit en teken deze na, dat zijn dus 4 
schilderijen! 

Als je het saai vindt, mag je in de schilderijen iets van jezelf toevoegen, als de 
stijl hetzelfde blijft en het nog herkenbaar is als het origineel. 
 

4. Bedenk nu zelf een onderwerp om te tekenen. Verdeel jouw te tekenen ontwerp 
in 4 vlakken. Werk elk vlak uit in een andere schilderstijl. Maak elk deel op een 
A4-tje en leg ze dan bij elkaar (of soms is het ook heel mooi om er juist een beetje 
ruimte tussen te laten). 

 

  

  

Evaluatie 

a. Heb je je doelen behaald? (geef dit boven aan de opdracht aan) 
b. Hoe veel tijd heb je aan deze opdracht besteedt? Ongeveer …. uur 
c. Wat vind je van het resultaat?  
d. Wat heb je geleerd? 
e. Wat heb je ontdekt over jezelf? 

Bespreek de evaluatie met een leerkracht/ begeleider of klasgenoot 
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