
VLOGGEN MET MONDRIAAN  

ONTDEK HET ZELF
...EN LAAT JE NIETS WIJSMAKEN!

LESBRIEF VOOR DE LEERKRACHT
PLUS
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UITDAGING

MAAK EEN VLOG 

OVER HET LEVEN 

VAN MONDRIAAN 

In 2017 is het feest in de 
wereld van de kunst, want 
de kunstbeweging De Stijl 
bestaat 100 jaar. Dit wordt 
gevierd bij allerlei musea 
met de titel ‘Mondrian to 
Dutch Design’. De Stijl 
was een vernieuwende 
kunststroming met kun-
stenaars die een betere 
en moderne samenleving 
wilden maken. Door ge-
bruik van primaire kleuren, 
abstracte vormentaal, ho-
rizontale en verticale lijnen 
ontwierpen ze naast schil-
derijen, meubels, huizen 
en hele steden. Eén van 
de belangrijkste schilders 
van De Stijl was de Neder-
lander Piet Mondriaan. De 
schilderijen van Mondriaan 
zijn gemakkelijk te herken-
nen; hij gebruikte namelijk 
alleen streepjes, lijnen en 
kleurvlakken. Dit wordt ab-
stracte kunst genoemd, in 

INLEIDING

IN HET KORT

Verwonderen: Introduceer het 
thema Mondriaan. Hoe weten 
we vandaag de dag hoe Mon-
driaan heeft geleefd? Op welke 
manier laten bekende Neder-
landers tegenwoordig zien hoe 
ze leven?  

Verkennen: De leerlingen 
denken na over de vloggers die 
zij kennen en brainstormen over 
de kenmerken van een vlog.

Onderzoek opzetten: De leer-
lingen stellen een onderzoeks-
vraag op rondom het thema 

tegenstelling tot concrete 
afbeeldingen weet je niet 
meteen wat het voorstelt. 
We weten veel over het 
leven van Mondriaan door 
bronnen uit de geschiede-
nis; veelal geschreven tek-
sten in de vorm van brieven, 
dagboeken, gepubliceerde 
boeken en kranten. Door 
slimme technologie is het 
nu mogelijk met je eigen 
smartphone een film te 
maken over je leven. We 
noemen dit ook wel een 
vlog. Een vlog is een 
videodagboek waarin de 
maker laat zien wat hij of zij 
op een dag doet. 100 jaar 
geleden bestonden er nog 
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geen smartphones. Stel 
je voor dat Piet Mondriaan 
een vlog over zijn leven zou 
maken. Hoe zou deze vlog 
er dan uit hebben gezien? 
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en laat je niets wijsmaken

VOORBEREIDEN

DUUR: 15 MINUTEN

Lees de lesbrief goed door. 
Verzamel de materialen voor 
deze opdracht, bekijk de video 
over Mondriaan en kies een 
geschikte vlog om aan de leerlin-
gen te tonen (suggesties onder 
Verwonderen). 

Bestudeer daarnaast het vol-
gende artikel over YouTube en 
vloggen. Hierin staan handige 

DOELSTELLINGEN 
De leerlingen: 

• onderzoeken aan de hand  
            van onderzoeksvragen wie 

Mondriaan is

• ontdekken op welke manier 
  je een onderzoeksvraag  
 opstelt 

• ontdekken hoe je een  
 verhaal in een video zet

• ontdekken hoe je een   
  script maakt voor het   
 filmen over Mondriaan

• ontdekken hoe je vlogt 

Mondriaan. Vervolgens zoeken 
de leerlingen informatie om de 
onderzoeksvraag te beantwoor-
den.

Onderzoek uitvoeren: Op 
basis van de gevonden infor-
matie maken de leerlingen een 
vlog die de onderzoeksvraag 
beantwoordt. 

Concluderen: De leerlingen kij-
ken naar hun onderzoeksvraag 
en de gemaakte vlog. Kunnen 
ze met behulp van de vlog een 
antwoord geven op de onder-
zoeksvraag?  

Presenteren: De leerlingen 
wisselen de vlogs uit met 
andere groepjes. Samen kijken 
ze naar de mindmap die ze aan 
het begin van de les hebben 
gemaakt. Is dit een vlog over 
Mondriaan?  
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HANDIGE 
MATERIALEN 

• Camera’s of mobieltjes met  
 camera’s

SLEUTELWOORDEN

Piet Mondriaan: Nederlandse 
kunstschilder die vooral 
bekend werd door zijn schil-
derijen met streepjes, lijnen, 
vlakken en het gebruik van 
primaire kleuren

De Stijl: Nederlandse kunstbe-
weging opgericht in 1917. Kun-
stenaars aangesloten bij deze 
beweging wilden een radicale 
hervorming van de kunst, die 
gelijk opging met de technische, 
wetenschappelijke en sociale 
veranderingen in de wereld. De 
leden van De Stijl wilden de 
wereld, na de chaos van de Eer-
ste Wereldoorlog, weer mooier 
maken door rust en harmonie te 
brengen in kunst.

Harmonie: in balans, vertoont 
samenhang  

Bronnen: overblijfselen met 
informatie uit het verleden 

Kunst: het resultaat van een 
maakproces van iets bijzonders. 
Iets moois, iets leuks, iets aan-
genaams om naar te kijken. 

Vlog: een dagboek op internet, 
gemaakt door videobeelden. 
Vlog is een afkorting voor video 
weblog.

Tutorial: instructievideo waarin 
stap voor stap uitleg wordt 
gegeven hoe je een bepaalde 
handeling doet

Script: een script is een zo-
genaamde blauwdruk van een 
video. In een script wordt heel 
nauwkeurig beschreven wat er te 
zien en te horen is in de video. 

• Computers om de vlogs op te  
 bewerken en af te spelen 
• Digibord

Vraag de leerlingen om ook knut-
selmateriaal mee naar school te 
nemen.
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VERKENNEN

DUUR: 10 MINUTEN -  
GROEPJES - LEERKRACHT 
ALS COACH

De video over Mondriaan is 
informatief en gebaseerd op 
bronnen uit de geschiedenis. 
Als Mondriaan een vlogcamera 
had gehad, hoe zou een vlog 
van hem er dan uit hebben 
gezien? De leerlingen komen in 
deze uitdaging meer te weten 
over Mondriaan, dit doen ze 
door een vlog over Mondriaan te 
maken. Om sturing te geven aan 
de vlog, gebruiken de leerlingen 
een onderzoeksvraag.  
 Omdat het formuleren van 

tips en vragen wanneer je het 
onderwerp ‘vlogs’ met de leerlin-
gen bespreekt. Zie: https://www.
mediawijsheid.nl/youtube/ 

Ben je als leerkracht niet bekend 
met het vragenmachientje, bekijk 
dan de webpagina onder Extra 
links. 

LESVERLOOP
VERWONDEREN

DUUR: 25 MINUTEN -  
DIGIBORD - KLASSIKAAL -  
LEERKRACHT ALS COACH

De leerkracht introduceert het 
thema Mondriaan. Maak een 
koppeling tussen Mondriaan 
en vloggen, zoals beschreven 
in de Inleiding. Een interes-
sante vraag die je de leerlingen 
kunt stellen: is het maken van 
een vlog volgens de leerlingen 
kunst? 

Bekijk vervolgens (een deel 
van) onderstaande video over 
Mondriaan:

https://www.youtube.com/
watch?v=cN9U-1odjxo 

In het filmpje wordt verteld 
over Mondriaan; wie was hij  
en wat deed hij en waarom? 
Tegenwoordig kunnen we veel 
gemakkelijker een kijkje nemen 
in het leven van iemand anders. 
Dit kan door een vlog te bekij-
ken. Kijk enkele minuten een 
vlog, hieronder staan enkele 
suggesties. 

Dit was Domien (3FM): 

https://www.youtube.com/
watch?v=AMrAoO5xj3g

Joris en Lucas naar Amerika 
(Zapp Weekjournaal):

http://jeugdjournaal.nl/
artikel/2139745-vlog-1-lucas-
moet-rennen-voor-het-vliegtuig.
html?ext=html

Vloggloss:

https://www.youtube.com/
watch?v=ks85SuvVrgo 

Bespreek met de leerlingen de 
verschillen tussen het filmpje 
over Mondriaan en een vlog. 
Deze kunnen eventueel ge-
noteerd worden op het bord. 

Waarschijnlijk weten de leer-
lingen wat een vlog is (tweede 
filmpje). Wat zijn de kenmer-
ken van (goede en leuke) een 
vlog? Maak hiervan klassikaal 
een lijstje. Vul deze eventueel 
nog aan met de onderstaande 
punten:

1. Een duidelijk doel (wat ga je  
 in deze video laten zien?)
2. Niet te lang (1 tot 3 minuten)
3. Betrek je kijker bij je verhaal
4. Bereid je verhaal goed voor
5. Zorg voor afwisseling
6. Gebruik eventueel muziek
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https://www.mediawijsheid.nl/youtube/  
https://www.mediawijsheid.nl/youtube/  
https://www.youtube.com/watch?v=cN9U-1odjxo 
https://www.youtube.com/watch?v=cN9U-1odjxo 
https://www.youtube.com/watch?v=AMrAoO5xj3g
https://www.youtube.com/watch?v=AMrAoO5xj3g
http://jeugdjournaal.nl/artikel/2139745-vlog-1-lucas-moet-rennen-voor-het-vliegtuig.html?ext=html
http://jeugdjournaal.nl/artikel/2139745-vlog-1-lucas-moet-rennen-voor-het-vliegtuig.html?ext=html
http://jeugdjournaal.nl/artikel/2139745-vlog-1-lucas-moet-rennen-voor-het-vliegtuig.html?ext=html
http://jeugdjournaal.nl/artikel/2139745-vlog-1-lucas-moet-rennen-voor-het-vliegtuig.html?ext=html
https://www.youtube.com/watch?v=ks85SuvVrgo 
https://www.youtube.com/watch?v=ks85SuvVrgo 
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een onderzoeksvraag enige 
vaardigheden vereist, zijn er 
in deze uitdaging twee opties. 
Indien de leerkracht en leer-
lingen meer ervaren zijn met 
onderzoekend leren, kunnen de 
leerlingen zelf een onderzoeks-
vraag vormen (optie 1). Indien 
de leerkracht en leerlingen 
minder ervaring hebben met 
onderzoekend leren, kunnen ze 
één van de reeds geformuleerde 
onderzoeksvragen kiezen (optie 
2).

Optie 1 
Het vormen van een onder-
zoeksvraag verloopt in verschil-
lende stappen. De groep wordt 
opgedeeld in groepjes van vier. 
Ieder groepje ontvangt een A3 
papier dat in twee vlakken wordt 
verdeeld. Aan de linkerkant 
noteren ze de vraag ‘Wat weten 
we al van Piet Mondriaan?’, en 
aan de rechterkant de vraag 
‘Wat zouden we graag willen 
weten van Piet Mondriaan?’. In 
hun groepjes vullen de leerling-
en deze twee vlakken in. 
 Terwijl de leerlingen bezig 
zijn met de opdracht, loopt de 
leerkracht rond. De leerkracht 
kan de groepjes ondersteunen 
door vragen te stellen. Speel in 
op hun interesse en geef voor-
beelden van kritische vragen. 
Enkele voorbeelden van vragen 
zijn: Wat als Mondriaan nu had 
geleefd? Waarom is het werk 
van Mondriaan zo beroemd? 
Waarom gebruikte Mondriaan 
alleen primaire kleuren en vlak-
ken?  
 Bespreek deze opdracht  
klassikaal. 

Vervolgens kiezen de leerlingen 
een vraag die ze willen gaan 
beantwoorden en herformuleren 

deze tot een onderzoeksvraag. 
Om dit proces te ondersteunen 
kunnen de groepjes gebruik 
maken van het vragenmachien-
tje (Bijlage 1). De leerkracht 
loopt rond en ondersteunt de 
groepjes in het formuleren van 
de onderzoeksvraag. Dit kan 
door te wijzen op de verschil-
lende stappen van het vragen-
machientje. 

Optie 2 
De groep wordt opgedeeld in 
groepjes van vier. Ieder groepje 
maakt een mindmap waarin de 
volgende vraag centraal staat: 
wat weten we al van Mondri-
aan? Terwijl de leerlingen bezig 
zijn met de opdracht, loopt de 
leerkracht rond en stelt eventu-
eel vragen. 

Vervolgens toont de leerkracht 
de vijf onderstaande onder-
zoeksvragen. De leerlingen kie-
zen gezamenlijk met hun groepje 
één onderzoeksvraag die ze 
zullen gebruiken voor hun vlog. 

• Wat als Mondriaan in 2017  
 had geleefd?
• Waarom is het werk van  
 Mondriaan zo beroemd?
• Waarom gebruikte Mondriaan  
 alleen primaire kleuren en  
 vlakken?
• Waarom koos Mondriaan voor  
 abstracte kunst?
• Hoe werd er gereageerd  
 op de kunstwerken van  
 Mondriaan?

ONDERZOEK   
OPZETTEN 

DUUR: 20 MINUTEN - 
GROEPJES - ZELFSTANDIG 
WERKEN - LEERKRACHT ALS 
COACH

ONDERZOEK   
UITVOEREN

DUUR: 45 MINUTEN VLOG-
GEN + 30 MINUTEN BEELD-
MATERIAAL MONTAGE 

- GROEPJES - LEERKRACHT 
ALS COACH

Wanneer de leerlingen voldoen-
de informatie hebben gevonden, 
kunnen ze verder met de tweede 
stap waarin ze de vlog gaan 
maken. Voor er daadwerkelijk 
beelden worden geschoten, is 
het verstandig om na te denken 
over wat ze precies in beeld 
gaan brengen. Hiervoor maken 
de leerlingen eerst een script 
(Bijlage 2). Doordat er in het 
script precies wordt beschreven 
wat er gefilmd gaat worden, heb-
ben de leerlingen een duidelijke 
structuur voor de vlog. Als het 
script af is, kijken de leerlingen 
nog een keer kritisch naar hun 
script: beantwoorden deze beel-
den onze onderzoeksvraag? Op 
basis van het script worden de 
beelden voor de vlog opgeno-
men Deze beelden beantwoor-
den de onderzoeksvraag. 

Wanneer de vlog is opgenomen, 
kunnen leerlingen het beeld-
materiaal bewerken. Laat ze 
bijvoorbeeld een titelpagina ma-
ken en alle filmpjes achter elkaar 
plakken. Video’s kunnen bewerkt 

De leerlingen hebben in 
groepjes een onderzoeks-
vraag opgesteld. Om deze 
onderzoeksvraag in een vlog te 
beantwoorden gaan ze eerst 
informatie opzoeken. Ze kunnen 
hierbij gebruikmaken van het 
internet of eventuele boeken die 
aanwezig zijn op school of in de 
bieb.
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ACHTERGROND-
INFORMATIE
PIET MONDRIAAN 

Piet Mondriaan was een van de 
beroemde kunstenaars van De 

Stijl. Hij groeide op in Amers-
foort en leerde tekenen van 
zijn vader, die tekenleraar was. 
Eerst vond Piet Mondriaan dat 
kleuren in een kunstwerk niet 
belangrijk waren. Hij werkte 
vooral met grijs- en bruintinten. 
Alles wat hij schilderde was 
te zien in de wereld, oftewel 
concreet (bv. vaas met bloemen, 
schildersezel,...). Later koos hij 
ervoor om meer abstracte wer-
ken te gaan maken waarin kleur 
en lijnen belangrijker waren dan 
de ‘tekening’ zelf.

Mondriaan werd vooral be-
roemd door zijn abstracte kunst. 
Deze kunst wordt gekenmerkt 
door het feit dat:

-  er geen voorwerpen of 
zaken uit de echte wereld  
zijn afgebeeld

-  iedereen ziet of denkt aan 
iets anders wanneer   
hij het kunstwerk ziet

Hij werkte altijd met de drie 
primaire kleuren (blauw, rood 
en geel) en met zwart en wit. 
De bekendste werken van 
Piet Mondriaan zijn die met 
de zwarte lijnen en de witte, 
blauwe, rode en gele vlakken 
zoals bijvoorbeeld de Victorie 
Boogiewoogie. 
     
(Bron: wikikids)

VLOGGEN

Met het vele gebruik van com-
puters, internet en mobieltjes is 
vloggen erg populair geworden. 
Een vlog (video weblog) is een 
internetdagboek waarin met 
videobeelden wordt vastge-
legd wat iemand op een dag 

worden op de computer, bijvoor-
beeld met het gratis programma 
Moviemaker. Op YouTube zijn 
tutorials te vinden over hoe je 
filmpjes kunt bewerken. 

PRESENTEREN 

DUUR: 10 MINUTEN – 
KLASSIKAAL

Bekijk de verschillende filmpjes 
klassikaal. Laat de leerlingen 
elkaar tips en tops geven. Het is 
ook leuk om deze filmpjes aan 
ouders te laten zien tijdens een 
kijkmiddag of ouderavond. 

CONCLUSIE  
TREKKEN

DUUR: 15 MINUTEN -  
GROEPJES - ZELFSTANDIG 
AAN HET WERK -   
LEERKRACHT ALS COACH

Wanneer de vlog gemaakt is, 
gaan de leerlingen terug naar 
hun onderzoeksvraag. Wordt 
de onderzoeksvraag door mid-
del van hun vlog beantwoord? 
Vervolgens kunnen groepjes hun 
vlogs uitwisselen. Als groepje 
kijk je kritisch naar de vlog: wordt 
de onderzoeksvraag beant-
woord? Hebben de leerlingen 
meer geleerd over Mondriaan 
door het kijken van het filmpje?
Vervolgens kan de lesactiviteit 
klassikaal worden besproken. 

doet. Voor vloggen is niet veel 
nodig, enkel een smartphone 
met camera. Nederland kent 
een aantal bekende vloggers 
die bijna dagelijks hun filmpjes 
op YouTube plaatsen. Voorbeel-
den van bekende vloggers zijn: 
Enzo Knol (570.000 abonnees), 
Stuktv (523.000 abonnees) en 
Vloggloss (350.000 abonnees). 
Een vlog is in feite een variant 
op een blog, dit is een geschre-
ven dagboek op internet. 

EXTRA LINKS

Piet Mondriaan:   
http://wikikids.nl/Piet_Mondri-
aan 

Inzet van vragenmachientje in 
de les:    
http://www.ru.nl/wetenschaps-
knooppunt/materialen/hulpmid-
delen/ 

Hoe maak je een vlog?:  
http://www.zzpservicedesk.
nl/988/hoe-maak-vlog.htm

Hoe maak je een video?:  
http://www.schooltv.nl/video/
het-gouden-oog-2013-hoe-
maak-je-een-goede-video-op-
dracht-voor-school/

MovieMaker:   
https://support.microsoft.com/
nl-nl/help/14220/windows-
movie-maker-download

Instructiefilmpje (tutorial) 
videobewerking:   
https://www.youtube.com/
watch?v=ZvAMCVg1anc

http://wikikids.nl/Piet_Mondriaan 
http://wikikids.nl/Piet_Mondriaan 
http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/hulpmiddelen/
http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/hulpmiddelen/
http://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/materialen/hulpmiddelen/
http://www.zzpservicedesk.nl/988/hoe-maak-vlog.htm
http://www.zzpservicedesk.nl/988/hoe-maak-vlog.htm
http://www.schooltv.nl/video/het-gouden-oog-2013-hoe-maak-je-een-goede-video-opdracht-voor-school/
http://www.schooltv.nl/video/het-gouden-oog-2013-hoe-maak-je-een-goede-video-opdracht-voor-school/
http://www.schooltv.nl/video/het-gouden-oog-2013-hoe-maak-je-een-goede-video-opdracht-voor-school/
http://www.schooltv.nl/video/het-gouden-oog-2013-hoe-maak-je-een-goede-video-opdracht-voor-school/
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/14220/windows-movie-maker-download
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/14220/windows-movie-maker-download
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/14220/windows-movie-maker-download
https://www.youtube.com/watch?v=ZvAMCVg1anc
https://www.youtube.com/watch?v=ZvAMCVg1anc
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1. Waar gaat je vlog over?

2. Wie is er te zien in de vlog?

3. Waar speelt de vlog zich af (meerdere  
 plaatsen mogelijk)?

4. Geef een korte samenvatting van jullie vlog

SCRIPT MONDRIAAN VLOG

BIJLAGE 2: SCRIPT   
MONDRIAAN VLOG 

Scène Wat is er te zien in de scène?
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BIJLAGE 1


