


Media	  &	  Medium	  

Havo	  5	  
6	  lessen,	  90	  minuten	  



	   Media	  en	  Medium	  is	  een	  erg	  breed	  thema.	  	  
Wat	  is	  dat,	  media?	  En	  wat	  kan	  je	  er	  allemaal	  mee?	  	  
Is	  het	  een	  vooruitgang	  voor	  de	  maatschappij?	  En	  word	  je	  er	  als	  mens	  
gelukkiger	  van?	  
	  	  
Allemaal	  heel	  belangrijk,	  maar	  de	  volgende	  vraag	  is	  nog	  veel	  
belangrijker.	  
In	  hoeverre	  zorgen	  de	  technologische	  veranderingen	  in	  de	  media	  voor	  
vooruitgang	  of	  stagnatie	  in	  de	  kunst?	  

	   Discussiëren?	  Rollenspel?	  Interview?	  	  
Allerlei	  opdrachten	  die	  je	  naar	  de	  5e	  versnelling	  brengen	  en	  inzicht	  
geven	  over	  de	  plaats	  van	  kunst	  in	  deze	  maatschappij.	  	  
Waar	  sta	  jij	  tussen	  kunst	  en	  maatschappij?	  En	  waar	  wil	  je	  staan?	  



Onderzoeksvraag.	  

In	  hoeverre	  zorgen	  de	  technologische	  
veranderingen	  in	  de	  media	  voor	  
vooruitgang	  of	  stagnatie	  in	  de	  kunst?	  



Voordat	  we	  beginnen.	  

Durf	  out-‐of-‐the-‐box	  te	  denken.	  
Help	  elkaar.	  
Gaat	  samenwerken	  niet	  goed?	  Praat!	  
Begrijp	  je	  een	  medium	  niet?	  Vraag!	  

Verder	  moet	  je	  vooral	  veel	  plezier	  maken!	  



Opdracht	  1:	  Media	  en	  Medium	  
Les	  1.	  
Media	  en	  Medium,	  wat	  valt	  hier	  eigenlijk	  
allemaal	  onder?	  
Vorm	  groepjes	  van	  maximaal	  4	  personen	  	  
en	  ga	  bij	  elkaar	  zitten.	  

1#	  Je	  gaat	  reflecteren	  over	  het	  
onderwerp:	  Media	  en	  Medium.	  Begin	  met	  	  
een	  mindmap.	  Probeer	  een	  
probleemstelling	  te	  formuleren	  die	  te	  	  
maken	  heeft	  met	  de	  onderwerpen	  	  medium	  
en	  kunst.	  

Bewaar	  de	  mindmap	  en	  maak	  er	  foto’s	  van	  	  
zodat	  iedereen	  een	  versie	  voor	  zijn	  verslag	  	  
heeft.	  

MINDMAP	  
Een	  mindmap	  is	  een	  diagram,	  
opgebouwd	  uit	  begrippen.	  Je	  kan	  het	  zien	  
als	  een	  stronk	  met	  meerdere	  
vertakkingen.	  

Voorbeeld:	  Door	  de	  toename	  van	  nieuwe	  media	  en	  de	  aanwezigheid	  van	  kunst	  op	  internet	  loopt	  het	  
aantal	  bezoekers	  in	  Nederlandse	  musea	  flink	  terug.	  
	  	  

http://www.prodocent.nl/ddd/digitalisering/mindmap/index.html	  



Les	  1.	  
2#	  Nu	  ga	  je	  met	  je	  groepje	  een	  	  
brainstormsessie	  houden	  over	  	  
hoe	  je	  het	  door	  jullie	  gevonden	  	  
probleem	  weer	  kan	  oplossen.	  
Schrijf	  alles	  op	  en	  bewaar	  dit	  	  
voor	  je	  verslag.	  
	  	  
3#	  Ga	  in	  discussie	  met	  je	  groepje	  	  
over	  Media	  en	  Medium.	  
Neem	  je	  plaats	  in	  bij	  de	  volgende	  	  
stellingen.	  
 Nieuwe	  media	  zorgt	  ervoor	  dat	  ouderen	  

sociaal	  geïsoleerd	  	  raken.	  
 Door	  media	  worden	  jongeren	  brutaler.	  
 Nieuwe	  media	  zorgt	  ervoor	  dat	  echte,	  

tastbare	  kunst	  verdwijnt.	  
 Mensen	  zijn	  tegenwoordig	  dommer,	  

omdat	  ze	  niet	  meer	  hoeven	  na	  te	  
denken.	  Alles	  valt	  via	  internet	  toch	  wel	  
te	  vinden.	  

 Het	  lezen	  van	  boeken	  zorgt	  voor	  meer	  
sociale	  interactie.	  

BRAINSTORMEN	  
Geen	  kritiek	  
Rare	  ideeën	  zijn	  nog	  steeds	  ideeën	  
Ideeën	  combineren	  

Opdracht	  1:	  Media	  en	  Medium	  



Doelen:	  

 Aan	  het	  einde	  van	  deze	  les	  kan	  je:	  

  het	  thema	  media	  en	  medium	  en	  kunst	  onderzoeken	  en	  erover	  
vertellen	  en	  brainstormen.	  

  omgaan	  met	  veel	  gebruikte	  media,	  zoals	  YouTube,	  camera,	  kunst,	  etc.	  
  kunst	  en	  medium	  combineren	  met	  elkaar	  (ook	  in	  theorie).	  
  een	  mindmap	  ontwerpen	  en	  daarover	  brainstormen.	  
  de	  onderwerpen	  media	  en	  medium	  bediscussiëren.	  	  
  een	  probleemstelling	  duidelijk	  benoemen.	  



Opdracht	  2:	  Rollenspel	  
	  	  
Les	  2.	  
Don	  Quichot?	  Charlie	  Chaplin?	  Toren	  van	  	  
Babel?	  
1#	  Lees	  de	  verhalen	  van	  Don	  Quichot	  en	  Toren	  

van	  Babel.	  Daarna	  gaan	  we	  gezamenlijk	  
kijken	  naar	  het	  verhaal	  van	  Charlie	  Chaplin.	  

	  	  
2#	  Kies	  met	  je	  groepje	  één	  van	  deze	  verhalen	  uit.	  

Er	  mogen	  niet	  meer	  dan	  3	  groepjes	  hetzelfde	  
verhaal	  kiezen	  dus	  overleg	  met	  de	  docent.	  

	  	  
3#	  De	  groepjes	  met	  hetzelfde	  verhaal	  gaan	  bij	  

elkaar	  zitten.	  Lees	  de	  tekst	  over	  de	  periode	  
van	  jullie	  verhaal.	  Wanneer	  jullie	  dit	  gelezen	  
hebben	  gaan	  jullie	  uitzoeken	  hoe	  het	  verhaal	  
en	  de	  periode	  aan	  elkaar	  gekoppeld	  zitten.	  	  

Voorbeeld:	  Er	  zit	  een	  verband	  tussen	  de	  	  
archaïsche	  periode	  en	  de	  toren	  van	  Babel,	  	  
want….	  

Tip:	  Wanneer	  je	  iets	  leest	  wat	  interessant	  	  
klinkt/lijkt,	  schrijf	  dit	  op	  en	  bewaar	  het.	  
Niet	  alleen	  voor	  je	  verslag,	  maar	  ook	  voor	  de	  	  
volgende	  opdracht.	  

Pieter	  Bruegel	  de	  Oude,	  Toren	  van	  Babel	  
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toren_van_Babel	  

Pablo	  Picasso,	  Don	  Quichot	  

Charlie	  Chaplin	  



Opdracht	  2:	  Rollenspel	  

Les	  2.	  
http://www.youtube.com/watch?v=bkzsoJf-‐UsA	  

	  4#	  Ontwikkel	  een	  rollenspel	  om	  het	  gekozen	  
verhaal	  uit	  te	  beelden.	  
In	  het	  rollenspel	  mag	  je	  niet	  praten.	  Wel	  	  
gebruiken	  jullie	  	  een	  attribuut	  om	  daarmee	  het	  	  
verhaal	  te	  kunnen	  versterken.	  Gebruik	  de	  	  
teksten	  van	  het	  verhaal	  en	  de	  interessante	  feiten	  
die	  je	  hebt	  opgeschreven.	  
Maak	  er	  een	  chronologisch	  verhaal	  van.	  

Belangrijk:	  
Leef	  je	  in,	  in	  het	  verhaal.	  
Gebruik	  je	  fantasie.	  
Probeer	  niet	  uit	  je	  rol	  te	  vallen.	  
	  	  
5#	  Beeld	  het	  verhaal	  uit	  voor	  	  
de	  klas.	  
De	  klas	  reageert	  door	  middel	  van	  tips	  en	  tops.	  
Tip	  	  Goed	  formuleren,	  want	  het	  mag	  niet	  persoonlijk	  zijn.	  
Top	  	  Kort,	  krachtig	  en	  concreet.	  
	  	  



Links	  voor	  de	  verhalen	  
  http://maju-‐media.blogspot.nl/p/don-‐quichot-‐en-‐dewindmolens.html	  

  http://maju-‐media.blogspot.nl/p/periode-‐bij-‐de-‐toren-‐van-‐babel.html	  

  http://maju-‐media.blogspot.nl/p/kunstgeschiedenis-‐don-‐quichot.html	  

  http://maju-‐media.blogspot.nl/p/kunstgeschiedenis-‐charlie-‐chaplin.html	  



Doelen:	  
 Aan	  het	  einde	  van	  deze	  les	  kan	  je:	  

  ontwikkelingen	  in	  de	  kunst	  en	  media	  herkennen.	  
  een	  rollenspel	  visualiseren.	  
  kunstgeschiedenis	  uit	  de	  periode	  van	  het	  verhaal	  analyseren	  en	  in	  

verband	  brengen	  met	  het	  verhaal.	  	  
  het	  rollenspel	  van	  medeleerlingen	  analyseren.	  
  een	  rollenspel	  uitvoeren.	  



Opdracht	  3:	  Interview	  
	  	  
Les	  3	  
1#	  Doe	  de	  kijkopdracht	  met	  je	  groepje.	  Iedereen	  schrijft	  voor	  zichzelf	  de	  antwoorden	  op.	  Dit	  mag	  in	  overleg.	  
http://maju-‐media.blogspot.nl/p/kijkopdracht.html	  
	  	  
2#	  Kies	  een	  gesprekspartner	  uit	  een	  ander	  
groepje.	  In	  duo’s	  praten	  jullie	  over	  media	  en	  
kunst.	  Na	  de	  uitleg	  over	  het	  gebruik	  van	  de	  
filmcamera	  leggen	  jullie	  het	  interview	  vast.	  Dit	  
wordt	  gebrand	  op	  een	  dvd	  zodat	  het	  in	  het	  
verslag	  kan	  worden	  bijgevoegd.	  
	  	  
	  Hierbij	  gebruik	  je	  de	  volgende	  vijf	  vragen,	  
bedenk	  er	  zelf	  minimaal	  vijf	  vragen	  bij.	  	  
1.	  Wat	  is	  in	  uw	  ogen	  kunst?	  
2.	  Heeft	  media	  invloed	  op	  kunst?	  
3.	  Vindt	  u	  dat	  de	  groei	  van	  media	  goed	  is	  voor	  de	  
maatschappij?	  Leg	  uit	  waarom	  wel,	  waarom	  niet.	  
4.	  Wat	  kunt	  u	  vertellen	  over	  de	  snelheid	  waarmee	  de	  
technologische	  wereld	  zich	  om	  ons	  heen	  	  
ontwikkelt?	  
5.	  Internet;	  Social	  Media;	  Webcam:	  is	  de	  mens	  nog	  
vrij	  en	  beschermd?	  

3#	  Wissel	  de	  rollen	  om	  en	  voer	  dit	  opnieuw	  uit.	  

Belangrijk:	  
Stel	  open	  vragen	  
Doorvragen	  bij	  gesloten	  vragen.	  
Vat	  het	  verhaal	  van	  je	  gesprekspartner	  af	  en	  toe	  
samen.	  
Wijk	  niet	  teveel	  af	  van	  het	  onderwerp:	  Media	  en	  
Kunst.	  
Begin	  het	  gesprek	  netjes	  door	  je	  voor	  te	  stellen.	  
Sluit	  het	  gesprek	  netjes	  af	  door	  je	  gesprekspartner	  te	  
bedanken.	  
	  	  



Doelen:	  
 Aan	  het	  einde	  van	  deze	  les	  kan	  je:	  

  in	  de	  vorm	  van	  een	  interview	  aan	  informatie	  komen.	  
  media	  en	  medium	  bediscussiëren.	  
  een	  interview	  op	  de	  juiste	  manier	  vastleggen	  op	  film.	  



Opdracht	  4:	  In	  de	  5e	  versnelling.	  
Les	  4	  en	  5.	  
1#	  Kies	  een	  medium	  in	  overleg	  met	  je	  groepje.	  
Verhalenverteller.	  
Fotocamera/camera.	  
Radio/Voicerecorder.	  
Games	  –Bordspel.	  
Post	  –	  Kettingbrief.	  
Reclame.	  
Uitbeelden	  via	  kunst.	  
	  	  
2#	  Iedereen	  bedenkt	  individueel	  hoe	  hij/zij	  het	  voor	  

zich	  ziet	  om	  het	  verhaal	  van	  Don	  Quichot,	  Charlie	  
Chaplin	  of	  de	  Toren	  van	  Babel	  uit	  te	  beelden	  via	  
het	  medium	  dat	  jullie	  hebben	  gekozen.	  

Leg	  deze	  ideeën	  aan	  elkaar	  voor	  en	  kies	  gezamenlijk	  
het	  beste	  idee.	  

	  	  
3#	  Ga	  in	  deze	  2	  lessen	  bezig	  met	  het	  bedenken,	  

ontwerpen,	  ontwikkelen	  en	  uitvoeren	  van	  jullie	  
verhaal.	  Zorg	  dat	  aan	  het	  eind	  van	  de	  volgende	  les	  
het	  resultaat	  af	  is	  anders	  is	  het	  huiswerk.	  In	  de	  
laatste	  les	  gaan	  jullie	  het	  eindresultaat	  
presenteren.	  

Jan	  Steen,	  (1626	  -‐1679),	  De	  Verhalenverteller.	  

Schrijf	  alle	  stappen	  op	  voor	  een	  latere	  uitwerk	  voor	  in	  je	  verslag	  	  
en	  maak	  foto’s	  van	  jullie	  proces.	  



Opdracht	  4:	  In	  de	  5e	  versnelling.	  

Verhalenverteller.	  Je	  werkt	  met	  kostuums	  en	  decor.	  Gebruik	  je	  stem	  en	  creëer	  stemmetjes.	  
	  	  
Fotocamera.	  Maak	  een	  reeks	  foto’s	  waarin	  je	  het	  verhaal	  ziet	  uitgebeeld.	  Maak	  ook	  gebruik	  	  
van	  kostuums	  en	  locaties.	  
	  	  
Camera.	  Maak	  een	  (stomme)	  film	  waarin	  je	  met	  behulp	  van	  je	  fantasie	  het	  verhaal	  uitbeeldt.	  	  
Geef	  er	  een	  persoonlijke	  draai	  aan.	  
	  	  
Radio/Voicerecorder.	  Door	  middel	  van	  de	  stem	  en	  het	  creëren	  van	  geluiden	  maak	  je	  een	  	  
verhaal.	  Juist	  omdat	  je	  niks	  kan	  zien	  is	  het	  de	  bedoeling	  dat	  je	  door	  middel	  van	  attributen	  	  
achtergrondgeluiden	  creëert.	  
	  	  
Bordspel.	  Maak	  een	  speelbord	  met	  pionnen.	  Stel	  ook	  vragen	  en	  acties	  in	  het	  spel.	  Maak	  	  
een	  spel	  dat	  ook	  echt	  gespeeld	  zou	  kunnen	  worden.	  
	  	  
Post	  –	  Kettingbrief.	  Schrijf	  een	  verhaal	  via	  de	  post	  of	  laat	  het	  verhaal	  ontstaan	  door	  	  
een	  kettingreactie	  van	  brieven	  op	  het	  verhaal.	  Doe	  dit	  in	  viervoud,	  zodat	  je	  uit	  de	  	  
verschillende	  brieven	  de	  leukste	  stukken	  kan	  halen	  om	  jouw	  verhaal	  compleet	  te	  maken.	  
	  	  
Reclame.	  Beeld	  je	  verhaal	  uit	  via	  een	  campagne,	  poster,	  reclamespotje,	  etc.	  Ga	  op	  zoek	  	  
Naar	  de	  mogelijkheden	  die	  er	  zijn.	  
	  	  
Uitbeelden	  via	  kunst.	  Beeld	  het	  verhaal	  uit	  in	  een	  reeks	  van	  zelfgemaakte	  kunstwerken.	  	  
Minimale	  grootte	  per	  akeelding;	  70	  cm	  x	  100	  cm.	  



Doelen:	  
 Aan	  het	  einde	  van	  deze	  les	  kan	  je:	  

  omgaan	  met	  veel	  gebruikte	  media,	  zoals	  YouTube,	  camera,	  
kunst,	  etc.	  

 werken	  met	  een	  onbekend	  medium,	  zoals	  Gimp,	  I-‐Movie…	  
  via	  een	  medium	  een	  analoog	  of	  digitaal	  beeld	  creëren.	  
  kunst	  en	  medium	  combineren	  met	  elkaar	  (ook	  in	  theorie).	  
  een	  verhaal	  visualiseren.	  
  vooruitgang/stagnatie	  visualiseren	  in	  de	  kunst.	  



PresentaGe	  
Les	  6.	  
Het	  is	  belangrijk	  dat	  je	  de	  presentatie	  goed	  voorbereid.	  	  
Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  je	  in	  5	  minuten	  je	  beeldend	  werk	  van	  de	  opdracht	  ‘In	  de	  5e	  versnelling’	  presenteert.	  

Stel	  jezelf	  hierbij	  de	  volgende	  vragen:	  
 Wat	  wil	  ik	  bereiken?	  	  
 Waar	  ga	  ik	  staan	  en	  waar	  staat	  het	  werk	  van	  de	  opdracht?	  
 Wat	  wil	  ik	  vertellen?	  
In	  de	  presentatie	  komt	  het	  volgende	  naar	  voren:	  
 Hoe	  ging	  de	  samenwerking?	  
 Wat	  hebben	  jullie	  van	  de	  opdracht	  gemaakt?	  
 Welk	  medium	  hebben	  jullie	  gebruikt?	  
 Hoe	  ging	  het	  proces?	  
 Wat	  heb	  je	  ervan	  geleerd?	  
 Wat	  vind	  je	  van	  het	  eindresultaat?	  

Als	  laatste	  nog	  een	  tip:	  
Sta	  goed	  recht	  op,	  kijk	  de	  klas	  aan	  (geen	  papiertje	  in	  de	  hand)	  en	  praat	  duidelijk.	  	  
Succes!	  



Verslag	  
Je	  bevindingen	  over	  het	  project	  ‘In	  de	  vijfde	  versnelling’	  schrijf	  je	  op	  in	  een	  verslag.	  
Het	  verslag	  heeft	  een	  pakkende	  omslag	  in	  de	  vorm	  van	  de	  cover	  van	  een	  tijdschrift.	  	  
Dit	  doe	  je	  individueel.	  
Dit	  verslag	  moet	  je	  aan	  het	  einde	  van	  les	  6	  inleveren.	  

De	  voorkant	  moet	  aan	  een	  paar	  eisen	  voldoen.	  
 Logo	  
 Coveritems	  (met	  en	  zonder	  ondersteunend	  beeld)	  
 Barcode,	  wees	  creatief	  
 Achtergrond	  kleur	  
 Decoraties	  
 Kopregel	  
 Tekst	  
 Akeelding	  van	  het	  eindresultaat	  (opdracht:	  in	  de	  5e	  versnelling)	  
 Kleur	  
 Lettertype,	  veel	  verschillende	  lettertypes	  betekent	  niet	  dat	  het	  beeld	  er	  beter	  van	  wordt.	  

Het	  verslag	  bevat	  de	  volgende	  items:	  
 Een	  dvd	  met	  het	  interview	  (opdracht	  3).	  
 Beschrijving	  van	  het	  rollenspel.	  Welke	  rol	  had	  je	  en	  waar	  ging	  jullie	  verhaal	  over?	  
 Mindmap	  (opdracht	  1).	  
 Beeldmateriaal	  van	  je	  eindwerk.	  
 Kort	  verslag	  over	  jouw	  leermomenten	  in	  deze	  lessenserie.	  
 Het	  antwoord	  op	  de	  onderzoeksvraag	  (in	  hoeverre	  zorgen	  de	  technologische	  veranderingen	  voor	  vooruitgang	  

of	  stagnatie	  in	  de	  kunst).	  



Doelen:	  
Presentatie.	  

  Je	  kan	  een	  digitale	  of	  analoge	  uitwerking	  van	  de	  opdracht	  
presenteren.	  

  Je	  kan	  op	  heldere	  wijze	  jouw	  leermomenten	  samenvatten.	  

Verslag.	  

  Je	  kan	  een	  cover	  ontwerpen	  en	  een	  verslag	  illustreren.	  
  Je	  kan	  in	  een	  verslag	  je	  persoonlijke	  visie	  op	  een	  verhaal	  

illustreren.	  
  Je	  kan	  de	  uitgevoerde	  opdracht	  in	  verslagvorm	  samenvatten.	  



Beoordelingsmodel	  
Kan	  je	  aan	  het	  einde	  van	  les	  1:	  
 Vertellen	  over	  het	  thema	  Media	  &	  Medium;	  
 Onderzoek	  doen	  naar	  Media	  &	  Medium;	  
 Brainstormen	  over	  Media	  &	  Medium;	  
 Kunst	  en	  medium	  combineren	  met	  elkaar;	  
 Een	  discussie	  voeren	  met	  klasgenoten;	  
 Een	  mindmap	  maken;	  
 Samenwerken	  in	  een	  groepje;	  
 Met	  anderen	  tot	  de	  oplossing	  voor	  een	  probleem	  komen?	  

Kan	  je	  aan	  het	  einde	  van	  les	  2:	  
 Ontwikkelingen	  in	  de	  kunst	  en	  media	  herkennen;	  
 Een	  rollenspel	  in	  elkaar	  zetten;	  
 Samenwerken	  in	  een	  rollenspel;	  
 Vertellen	  over	  de	  kunstgeschiedenis	  uit	  de	  periodes	  van	  het	  

verhaal;	  
 Kunst	  en	  medium	  combineren	  met	  elkaar;	  
 Een	  discussie	  voeren	  met	  klasgenoten;	  
 Feedback	  geven	  op	  het	  rollenspel	  van	  medeleerlingen?	  

Kan	  je	  aan	  het	  einde	  van	  les	  3:	  
 Je	  mening	  over	  media	  en	  medium	  verdedigen;	  
 Een	  interview	  houden?	  

Kan	  je	  na	  les	  4	  en	  aan	  het	  einde	  van	  les	  5:	  
 Omgaan	  met	  veel	  gebruikte	  media,	  	  
	   zoals	  bijv.	  Youtube;	  
 Werken	  met	  een	  onbekend	  medium,	  	  
	   zoals	  bijv.	  Gimp;	  
 Een	  analoog	  of	  digitaal	  beeld	  creëren	  via	  een	  medium;	  
 Kunst	  en	  medium	  combineren	  met	  elkaar;	  
 Een	  verhaal	  visualiseren;	  
 Vooruitgang/stagnatie	  in	  de	  kunst	  en	  media	  visualiseren;	  
 Samenwerken	  in	  een	  groepje?	  

Kan	  je	  aan	  het	  einde	  van	  les	  6:	  
 Een	  cover	  ontwerpen;	  
 Een	  verslag	  schrijven;	  
 Een	  verhaal	  visualiseren;	  
 Je	  persoonlijke	  visie	  op	  het	  verhaal	  visualiseren	  in	  een	  verslag;	  
 Een	  presentatie	  geven	  van	  het	  product;	  
 Feedback	  geven	  op	  de	  presentatie	  van	  medeleerlingen;	  
 Zelfstandig	  een	  verslag	  maken	  van	  de	  uitgevoerde	  opdrachten;	  
 Een	  pakkende	  cover	  van	  een	  tijdschrift	  creëren;	  
 Een	  samenvatting	  maken	  van	  jouw	  leermomenten	  tijdens	  dit	  

project;	  
 	  Een	  interview	  vastleggen	  op	  film;	  
 De	  onderzoeksvraag	  beantwoorden?	  


