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1. Dutch design toen en nu – handleiding  
 
In deze les maken leerlingen kennis met Dutch design. In vogelvlucht gaan we de belangrijkste 
onderdelen van deze stroming langs: van wat is design, naar het ontstaan van de stroming tot heel 
recente voorbeelden. Er komen verschillende soorten vragen en opdrachten aan bod: 
introductievragen, vragen om de kennis van de stof te testen en toe te passen, een praktische 
opdracht en een aantal oude examenvragen. De lesbrief sluit af met enkele suggesties om Dutch 
design in praktijk te zien. 
Deze les sluit aan op het vernieuwde Kunst-Actief kunstgeschiedenis. 

 
De les begint met een korte kennismaking met design. Als u liever een klassikale start houdt, 
kunt u de in lesbrief voorkomende afbeeldingen uiteraard ook klassikaal laten zien en 
bespreken. Om het onderwerp Dutch design te introduceren kunt u bijvoorbeeld ook een (of 
meer) afbeelding(en) laten zien van celebrity’s in Dutch design, bijvoorbeeld Lady Gaga. Dan 
is design opeens wat tastbaarder voor leerlingen. 
 

 
Lady Gaga in ontwerp van Iris van Herpen. 
 
Voor de lesstof geldt dat u deze klassikaal kunt doornemen of door de leerlingen zelf kunt 
laten doorwerken. De dikgedrukte woorden laten de leerlingen zien welke woorden 
belangrijk zijn. 
 

https://www.lambo.nl/kunst-actief-kgs-herziene-druk-2018
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Antwoorden 
Vraag 1: Een ontwerp is functioneel als het voldoet aan het doel dat het ontwerp heeft. 
Vraag 2: Graumans maakt van bestaande gloeilampen en kroonsteentjes een nieuwe lamp. 
Meijer maakt een nieuw product van acryl en led-lampjes. 
Vraag 3: Door de verschillende lichtkleuren. De zon is ook midden op de dag feller dan bij 
zonsopkomst of zonsondergang. 
Vraag 4: Eigen antwoord leerling. 
Vraag 5: Eek gebruikt oud hout, dat eigenlijk al weggegooid is, om een nieuwe tafel te 
maken. Van der Kooij recyclet plasticafval om een nieuwe tafel van te maken. Beide 
ontwerpers maken dus iets nieuws van afval. Zo laten ze zien dat je iets niet meteen weg 
hoeft te gooien als je denkt dat je er klaar mee bent: je kunt het nog een tweede leven 
geven. 
Vraag 6: Eek gebruikt gekleurde stukken hout die samen het kleurpatroon van de tafel 
bepalen. Bij Van der Kooij ontstaan de kleuren door het persen van het plastic in de mallen 
met de oorspronkelijke kleur. Het lijkt op het maken van schilderijen door verf te draaien in 
een centrifuge (zie afbeelding). Bij beide ontwerpers zijn de kleuren telkens anders en zo is 
geen tafel hetzelfde. 

 
Vraag 7: Voordeel: je hebt een unieke tafel, dat is bijzonder. Nadeel: als je een tafel bij 
iemand anders ziet en die heel mooi vindt, kan jouw eigen tafel toch net iets anders 
uitvallen. 
Vraag 8: Eigen antwoord leerling. 
Vraag 9: Ze bedenken tegenwoordig nieuwe materialen die duurzaamheid bevorderen. Zo 
worden er bijvoorbeeld ledlampen gebruikt, zodat het stroomverbruik lager is. Daarnaast 
gaan ontwerpers niet uit van het product (een lamp) maar van de functie (wat een lamp 
moet doen: licht geven). 
De ontwerper gaat niet uit van wat er mis is (kritiek), maar vinden dat we zelf iets hebben te 
bedenken om iets aan problemen te doen.  
In Meijers ontwerp zie je ook dat hij niet gewoon meegaat met wat er al bestaan, maar zelf 
iets heel nieuws verzint. Zo kun je dat ook met je kritiek doen: probeer eens verder te 
denken dan het probleem. Wat zou er anders kunnen om de oorzaak van het probleem aan 
te pakken? 
Vraag 10: Door de lamp in beweging te brengen. 
Vraag 11:  

- Vorm: de lamp heeft dezelfde vorm als een tl-balk (langwerpige, gesloten vorm). 
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- Materiaal: een tl-balk is van glas en deze lamp ook. 
- Constructie: De blauwe baan met grijze bovenstel lijkt op een tl-lamp in de (grijze 

armatuur) 
- Ordening: De richting is horizontaal net als de tl-blaken die aan het plafond hangen. 

Vraag 12: Volgens Van Dongen zelf: “Omdat hij in een donkere ruimte hangt en je hem af en 
toe een zetje kunt geven. Zo is het een kleine voorstelling.” 
Vraag 13: 

- De bovenkant van de jurk heeft veel gebogen vormen. 
- De gebogen vormen van de bovenkant van de jurk zijn zelf ook weer opgebouwd uit 

kleine golvende vormen. 
- De schoenen zijn een wirwar van gebogen lijnen. Er is geen rechte lijn te bekennen. 

Vraag 14: Een sculptuur is een beeld dat is ontstaan uit één geheel (anders dan de werkwijze 
om verschillende elementen samen te combineren tot één geheel). De kunstenaar begint 
met dit geheel en haalt vervolgens steeds meer materiaal weg. Dit is toepasselijk voor de 
ontwerpen van Van Herpen omdat dat ook is hoe haar ontwerpen gemaakt worden. Ze 
begint met het geheel. 
Vraag 15: Eigen antwoord leerling. 
Vraag 16: Voorbeelden van juiste overeenkomsten (volgens het correctiemodel bij CSE 
2017): 

- Organische/golvende vormen. 
- Cirkelvormige lijnen. 
- Opbouw uit losse deeltjes. 
- Toepassing kleuren blauw en groen/geel. 
- Repeterende patronen. 
- Veel stippen/streepjes. 
- Groot licht-donkercontrast. 

Vraag 17: Voorbeelden van juiste antwoorden (volgens het correctiemodel bij CSE 2017): 
- Net alsof je door een sterrenhemel/de sterrenhemel van Van Gogh loopt. 
- ‘Sterren’ onder je voeten (naast de sterren in de lucht) geven een betoverend effect. 
- Je krijgt het gevoel door een oneindige ruimte te lopen/fietsen/gaan. 
- Felle ‘sterren wijzen je de weg/alsof je wordt geleid door de sterren. 
- Je voelt je veilig. 

Vraag 18: Voorbeelden van juiste antwoorden (volgens het correctiemodel bij CSE 2017): 
- Roosegaarde past bestaande technieken toe in een fietspad. 
- Het doel van het werk is om het te gebruiken. 

Vraag 19: Voorbeelden van juiste antwoorden (volgens het correctiemodel bij CSE 2017): 
- Men komt speciaal naar het pad toe om het te (gaan) zien. 
- Het is een (op zichzelf staande) nieuwe creatie, het bestond nog niet eerder. 

 
Praktische opdracht: te beoordelen naar eigen inzicht. 
 
 
 


