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Wat gaan we doen?

• Spelregel
• Vragen/opmerkingen/reacties aub via de chat

• In kaart brengen van veelvoorkomende ‘uitdagingen’ van 
online (kunst-)lessen.

• vraag aan de deelnemers

• Hoe heeft het Floracollege dit aangepakt?
• Voorbeelden van beeldende vorming en muziek

• Hoe hebben de leerlingen dit opgepakt?
• Resultaten

• Hoe heeft dit uitgepakt?
• 11:30-11:35 Tijd voor vragen/reacties
• 11:40-12:00 plenaire afsluiting



Veelvoorkomende uitdagingen van het 
online (kunst-)onderwijs (da-mu-dr-bv)

• Welke uitdagingen bent u zelf tegengekomen?
• Of wat denkt u dat de grootste uitdagingen zijn?
• De technische problemen laten we even buiten beschouwing



Veelvoorkomende uitdagingen van het 
online (kunst-)onderwijs (da-mu-dr-bv)

• Had/Ziet u ook een oplossing? Zo ja, welke?



Wat waren op mijn school de grootste 
‘beren op de weg’?

• leerlingen hebben niet de benodigde materialen
• kunst is een praktijkvak, waarbij je elkaar inspireert
• MOTIVATIE



Hoe heeft het Floracollege dit 
aangepakt?
• leerlingen hebben niet de benodigde materialen

• Dus: werken met de middelen die ze wél hebben
• kunst is een praktijkvak, waarbij je elkaar inspireert

• Dus: praktische opdrachten en de resultaten uitwisselen
• motivatie

• Korte opdracht die in dezelfde les af moet zijn



Voorbeeld bij het vak 
Muziek



Voorbeeld bij het vak 
Beeldende Vorming



Nog een voorbeeld



Hoe hebben de leerlingen 
dit opgepakt?



Hoe hebben de leerlingen 
dit opgepakt?



Hoe heeft dit 
uitgepakt?

• Online tentoonstelling in 
een virtueel museum

• www.kunstmatrix.nl



www.florakunstexpo.nl

• Kunst in Quarantaine
• Kunst naar Erwin Wurm
• Soundscapes
• Natuurkunst



www.florakunstexpo.nl



Wat leverde dit op?

• Heel veel plezier
• Onverwacht mooie kunstwerken
• Vaak deed het hele gezin mee
• Gemotiveerde leerlingen én ouders
• Online museum
• Publiciteit



Afronding

• Vragen?
• Reacties?
• Tips?

Links
• www.florakunstexpo.nl (ons online museum)
• www.kunstmatrix.com (het museumplatform)
• www.florakunst.nl (de site van de kunstvakken van het Floracollege)
• www.cultuurprofielscholen.nl (site van de VCPS)
• htobel01@lentiz.nl (mijn mailadres)
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