
Waarom je creativiteit en 
kunst in je pakket kiest

- omdenken -

- creatief denken -

- probleemgestuurd werken -



Creatief denken heb je nodig om:

★ oplossingen te 
bedenken

★ flexibel te zijn
★ te experimenteren
★ een positieve 

instelling
★ samen te werken
★ jezelf te 

ontwikkelen
★ details kunnen 

onderscheiden





★ Sociale en culturele 
vaardigheden

★ Kritisch denken
★ Creatief denken
★ Probleem oplossen
★ Communiceren
★ Samenwerken

Vaardigheden ter 
voorbereiding op 

de 21e eeuw:



Belangrijk zijn interesse, werklust en 
zelfstandigheid

Met je (eventuele) talenten komt het dan 
vanzelf in orde.

Je leert op een andere manier naar de 
wereld te kijken, te genieten van dingen 
waar je misschien anders aan voorbij zou 
gaan. Je waarneming en je algemene 
ontwikkeling worden op een bijzondere 
manier verrijkt en verdiept, en……het is 
natuurlijk gewoon erg leuk om te doen!

21e eeuwse Vaardigheden:



                            (2 lesuren in de week).

In de voorexamenklassen krijg je een 
combinatie van Tekenen en Handvaardigheid.

In deze lessen komen diverse onderwerpen 
aan de orde, die uitgewerkt kunnen worden in 
verschillende materialen en technieken; zoals 
van lino en schilderen tot boetseren en 
solderen, maar ook film en fotobewerkingen 
en ontwerpen op de Ipad!

Je krijgt de gelegenheid  om ZELF je 
onderwerpen en materialen/ technieken te 
kiezen zodat jij je handtekening vindt.

                                         
Kunstgeschiedenis (1 lesuur in de week).

Om kunst te kunnen waarderen moet je het in 
de tijd kunnen plaatsen. De sociale en 
maatschappelijke bedoeling van de 
kunstenaar* kun je herkennen in een beeld. 
Hiervoor moet je veel zien, goed kijken en een 
beetje geschiedenis leren.

                             Excursies naar musea

Praktij
k : Theorie:



In dit leerjaar maak je 
een definitieve keuze voor Tekenen OF 

Handvaardigheid. 
Dit staat in het teken van:

1. Praktijk; je maakt een collectie werkstukken vanuit 
een onderwerp met het materiaal/ de techniek 
naar keuze.

2. Theorie; toetsing over het plaatsen van kunst in 
de juiste kunststromingen en tijd.

3. Het Centraal Praktisch Examen; je maakt een 
collectie werkstukken vanuit een gekozen 
examenthema.

4. Het Centraal Schriftelijk Examen; een 
schriftelijke toetsing (in mei) naar aanleiding van 
reproducties betreffende een (jaarlijks wisselend) 
thema uit de kunstgeschiedenis.

                                                            In dit 
leerjaar maak je een definitieve keuze voor 
Tekenen OF Handvaardigheid: 
Dit staat in het teken van:

1. Praktijk; je maakt twee werkstukken vanuit 
een thema met het materiaal/ de techniek 
naar keuze.

2. Theorie; toetsing over het plaatsen van kunst 
in de juiste kunststromingen en tijd.

3. Het Centraal Schriftelijk Examen; een 
schriftelijke toetsing (in mei) naar aanleiding 
van reproducties betreffende een (jaarlijks 
wisselend) thema uit de kunstgeschiedenis.

Examens:

HAVO 5
VWO 6





En na het Lauwers ?
Tekenen, ruimtelijk vormgeven, schetsen, kleurenkennis, zien- inzien- doorzien zijn 
natuurlijk verworvenheden op zich, maar ook uitstekend toepasbaar op: 

kunstacademies, 
lerarenopleidingen, 
creatieve therapie, 
SPH, 
reclame & vormgeving, 
industriële vormgeving, 
journalistiek, 
bouwkunde, 
architectuur,  

archeologie, 
geschiedenis, 
kunstgeschiedenis, 
geneeskunde
psychologie,
filosofie en nog veel 
meer……. 

Dit prachtige vak is

een verrijking van je leven!


