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Media Junior 
De doorlopende leerlijn in klas 1 en 2 ter voorbereiding op MVI 3 en 4. Binnen dit programma worden de kerndoelen van Kunst en Cultuur behandeld: kerndoel 48 tot 52 

 

 

Thema’s per periode 
 

Periode 1 Kleurenleer/ Illustrator 

Periode 2 Licht en Donker/ Photoshop / Eerste keer 3D 

Periode 3 Perspectief 

Periode 4 Vorm 

Periode 5 2D-3D 

Periode 6 Interactief/ ICT 

Periode 7 Audiovisueel 

Periode 8 Idee-ontwikkeling  

 

  



Periode 1: Kleurenleer/Illustrator 
Doel: De leerling heeft kennis van en praktisch ervaring opgedaan met onderwerpen als: kleur, compositie, typografie, materialen, kunststromingen etc.  
 
Korte praktische opdrachten over bovenstaande onderwerpen om leerlingen te laten werken met kleur (mengen, warm/koud en kleurbetekenis) 
Hiernaast is het doel om de leerlingen te leren werken met het programma Illustrator. 
 

Periode 2: Licht en Donker/ Photoshop/ Eerste keer 3D 
Doel: De leerling heeft kennis gemaakt met Adobe Photoshop en de basis van het fotograferen (met eigen toestel) en bewerken van foto’s. 
 
De leerling heeft kennis van en praktisch ervaring opgedaan met onderwerpen als: ruimtelijke vormgeving, licht/donker, compositie, materialen, kunststromingen etc. 
 

Periode 3: Perspectief/ InDesign  
Doel: De leerling maakt kennis met Adobe Indesign. 
 
De leerling leert hiernaast in één en twee-punts perspectieftekenen. 
 
De leerling heeft kennis van en praktisch ervaring opgedaan met onderwerpen als: kleur, compositie, typografie, materialen, kunststromingen etc. 
 

Periode 4: Vorm/ Illustrator/ Animate 
Doel: De leerling heeft kennis gemaakt met Adobe Animate en de basis van animatie.  

De leerling leert hiernaast abstract schilderen en omgaan met materialen.  
 
De leerling heeft kennis van en praktisch ervaring opgedaan met onderwerpen als: kleurenleren, vorm (abstract en organisch) compositie, materialen, kunststromingen etc. 
 

Periode 5: 2D-3D 
Doel: De leerling bouwt kennis op van 2d en 3d producten.   

Deze skill is echt een verdieping op klas 1 en een mooie toevoeging aan de stof die aangeboden gaat worden in leerjaar 3 en 4. Illustreren is namelijk de basis van elk 
ontwerp.  

De leerling heeft kennis van en praktisch ervaring opgedaan met onderwerpen als: kleurenleren, vorm (abstract en organisch) compositie, materialen, kunststromingen etc. 
 



Periode 6: Interactief en ICT 
Doel: De leerling leren een interactief werk te maken en een game via programmering 

Een game ontwerpen past mooi in de leerlijn doordat het een combinatie is van ICT en vormgeving, waarbij de focus meer ligt op de technische kant. Hier komen van de 
ICT’ers en de grafische vormgevers wat dichter bij elkaar.  

De leerling heeft kennis van en praktisch ervaring opgedaan met onderwerpen als: Interactieve kunst, ICT en Gamedesign  
 

Periode 7: Audiovisueel 
Doel: De leerling kan een AV-product ontwikkelen 

Bij dit onderdeel ligt de focus vooral op de Film. We gaan met bestanden beelden een film maken en gaan we met eigen filmbeelden een film maken.  

De leerling heeft kennis van en praktisch ervaring opgedaan met onderwerpen als: Av productie, editing en eigen filmbeelden omzetten in film.  
 

Periode 8: Ideeontwikkeling 
Doel: De leerling kan in basis een idee ontwikkelen 

Bij dit onderdeel gaan de leerlingen kennis maken met idee ontwikkeling. Theorie over probleemanalyse, ontwerp strategieën, onderzoek doen en ontwerp visualeren.  

De leerling heeft kennis van en praktisch ervaring opgedaan met onderwerpen als: Probleemanalyse, ontwerp strategieën, onderzoek doen en ontwerp visualeren 

Kerndoelen SLO 
De overheid heeft voor beeldende vorming kerndoelen samengesteld: Over het leergebied in de onderbouw van het vo - SLO 

Produceren 
48.  De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen 
gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen. 
 
Presenteren 
49.  De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren. 
 

https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/achtergrond/leergebied-onderbouw/


Kijken en luisteren 
50.  De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- of 
filmvoorstellingen. 
 
Verslag doen van ervaringen 
51.  De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer. 
 
Reflecteren 
52.  De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars. 
 

Periode Eindtermen/deeltaken: Wat moet je 
kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma;  

Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en evt. 
toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

1 48. Produceren 

50. Kijken en luisteren 

52. Reflecteren 
 
 

Kleurenleer/Illustrator 
 
De leerlingen gaat leren mengen, wat warm en koude 
kleuren zijn te categorisatie. Hierna gaan ze dit toepassen op 
de computer. Via illustrator.  
 
Korte praktische opdrachten over bovenstaande 
onderwerpen om leerlingen te laten werken met kleur 
(mengen, warm/koud en kleurbetekenis) 
Hiernaast is het doel om de leerlingen te leren werken met 
het programma Illustrator. 
 

Praktijk opdrachten 

Presenteren 
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48. Produceren 
 
49. Presenteren 
 
50. Kijken en luisteren 
 

Licht en Donker/ Photoshop/ Eerste keer 3D 
 
De leerlingen leren om met licht en donker te werken. Via 
praktische opdrachten gaan de kinderen kennis maken met 
licht en donker. Hierna gaan ze het toepassen van silhouet. 
Ze gaan werken met photoshop en 3D.   

Praktijk opdrachten 

Presenteren 
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51. Verslag doen van ervaringen 
 
52. Reflecteren 
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48. Produceren 
 
49. Presenteren 
 
50. Kijken en luisteren 
 
52. Reflecteren 

Perspectief/ InDesign 
 
De leerlingen gaat kennis maken met perspectief 1 en 2 
punten. Hierna gaan ze dit verder maken op indesign. Ze 
maken een lay-out voor een voor kan van een magazine  
 
De leerling heeft kennis van en praktisch ervaring 
opgedaan met onderwerpen als: kleur, compositie, 
typografie, materialen, kunststromingen etc. 

Praktijk opdrachten 
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4 48. Produceren 
 
49. Presenteren 
 
50. Kijken en luisteren 
 
51. Verslag doen van ervaringen 
 
52. Reflecteren 

Vorm/ Illustrator/ Animate 
 
De leerlingen gaat kennis maken met geografische vormen 
en organiseer vormen  
 
De leerling leert hiernaast abstract schilderen en omgaan 
met materialen 
 

 
Praktijk opdrachten 

Presenteren 
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5 48. Produceren 
 
49. Presenteren 
 
50. Kijken en luisteren 
 
51. Verslag doen van ervaringen 
 
52. Reflecteren 

2D-3D 
 
De leerlingen gaan kennis maken met et maken van een 2d 
en 3d product.  

 
Praktijk opdrachten 

Presenteren 
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6 48. Produceren 
 
49. Presenteren 

Interactief en ICT 
 

Praktijk opdrachten  2 



 
50. Kijken en luisteren 
 
51. Verslag doen van ervaringen 
 
52. Reflecteren 

De leerlingen maak kennis met interactieve kunst en ict. 
Hierbij gaan ze een game maken en het ontwikkelen van 
een rube goldberg machine. Hierna gaan ze een Game 
programmeren met scratch.  

Presenteren 
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7 48. Produceren 
 
49. Presenteren 
 
50. Kijken en luisteren 
 
51. Verslag doen van ervaringen 
 
52. Reflecteren 

Audiovisueel 
 
Bij dit onderdeel ligt de focus vooral op de Film. We gaan 
eigen met bestanden beelden een film maken. Hierna gaan 
we met eigen filmbeelden een film maken.  

De leerling heeft kennis van en praktisch ervaring 
opgedaan met onderwerpen als: Av productie, editing en 
eigen filmbeelden omzetten in film.  
 

 

Praktijk opdrachten 

Presenteren 
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8 48. Produceren 
 
49. Presenteren 
 
50. Kijken en luisteren 
 
51. Verslag doen van ervaringen 
 
52. Reflecteren 

Ideeontwikkeling: 
De leerling leert om een concept te bedenken voor een 
ontwerp. Dat is heel ingewikkeld. Met kleine opdrachtjes 
proberen we het reflecterend en creatief vermogen van de 
leerlingen te stimuleren. Dit helpt ze in leerjaar 3 en 4 
enorm bij het bedenken van oplossingen voor allerhande 
problemen. 

Praktijk opdrachten 

Presenteren 

 

 2 

Berekening cijfer schoolexamen:  ((SE<code> x <weging>) + (SE<code> x <weging>)/ <weging totaal>  = cijfer SE vak 
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