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Ben jij creatief? Wil jij kennismaken 
met alle beeldende mogelijkheden en 
je horizon verbreden? 



Beeldende Vorming  
Bij het vak Beeldend kun je al je creativiteit kwijt op het gebied 
van tekenen, schilderen, handvaardigheid, maar ook met digi-
tale middelen, film en fotografie. Je leert hoe je kan laten zien 
wat jij van iets vindt of wat jij mooi vindt. Je leert dus ook veel 
over jezelf; Wat voor type ben jij? Wat is jouw mening, waar sta 
jij voor en wat voor visie heb jij op verschillende onderwerpen 
en hoe wil je dat laten zien met een werkstuk of tekening?

Beeldend op het CLD
In de onderbouw krijg je handvaardigheid en tekenen. Je leert 
er basistechnieken van het vak zoals schetsen, schilderen, per-
spectieftekenen, kleuren mengen en kleurgebruik, vormge-
ven, zagen, boren, naaien en kleien enz. Daarnaast kun je het 
competentievak beeldend kiezen voor de 2e klas en daar mee 
doorgaan t/m de bovenbouw als eindexamenvak. Kies je het 
vak beeldend, dan is het een van de zeven eindexamenvakken!

In klas 3 en 4 maak je werkstukken, tekeningen of schilderijen 
met een thema. Bijvoorbeeld liefde of anders zijn of de stad. Je 
kiest dan zelf of je 2D of 3D of digitaal wilt werken en met welke 
materialen je het werkstuk gaat maken. Er hoort ook een stuk 
kunstbeschouwing bij. Je gaat op excursie om je te oriënteren 
op kunst. 

Voor het examen beeldend (Kunstvakken), doe je in klas 4 twee 
examens. Een landelijk praktijkexamen in maart en een lande-
lijk theorie-examen in de periode van het centraal eindexamen.

Beeldende Vorming Hof van Delft



Beeldende Vorming Hof van Delft

Klaar voor de toekomst!

Als je naar de havo wilt, kun je daar verdergaan met het eind-
examenvak tekenen. Je kunt er bijvoorbeeld ook mee naar het 
Grafisch lyceum of het Hout en Meubilering College (HMC). 
Natuurlijk kun je het ook gewoon kiezen omdat het leuk is om 
te doen. Vaak vinden leerlingen het ook een fijn vak naast alle 
theoretische examenvakken op de mavo.

Wat vinden onze leerlingen?

” Het is super cool als je je eigen wereld kunt bedenken  
in tekeningen en andere dingen. Ik wil het Grafisch 
Lyceum gaan doen.”

“De sfeer van handvaardigheid is leuk naast de  
leervakken.”

“ Alles is al zo hetzelfde, je leert anders denken en 
dat is heel leuk.”

“ Ik wist niet wat kunst was, je hoeft niet slim te zijn of 
zo, het is gewoon dingen maken. Die theorie valt ook 
mee, het is wat je eigenlijk al weet en wat je in het 
dagelijks leven tegenkomt. Bijvoorbeeld over foto’s 
bewerken met een appje op je telefoon over licht en 
donker contrast, heel leuk als je dat dan weet. Je ziet 
het overal om je heen in de media enzo.”
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Voor meer informatie over het vak beeldende vorming  
kun je contact opnemen met:
Mevrouw C. (Charlot) Ellens, docent beeldende vorming
E c.ellens@chrlyceumdelft.nl

Voor vragen over alle schoolbrede zaken en  
sectoroverstijgende activiteiten:
Mevrouw M. (Monique) Radder, beleidsadviseur pr &  
communicatie SCO Delft e.o.
T 015 215 48 84  

(telefonisch spreekuur: dinsdag 11:30 - 12:00 uur)

E m.radder@scodelft.nl

Christelijk Lyceum Delft onderdeel van SCO Delft e.o.
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