
Dit lespakket wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Naam 

Groep 

Printblad “Ben ik een kunstenaar?” 

Kunst kun je mooi vinden, of niet zo mooi. Kunst is er in heel veel verschillende soorten en 

maten. Het kan een leuk bronzen beeldje zijn, of een heel groot schilderij. Er zijn in de 

wereld heel veel musea die allerlei soorten kunst tentoonstellen. Soms heel oud, maar soms 

ook heel modern. Kunst wordt gemaakt door een kunstenaar. De kunstenaar mag daarom 

bepalen wat er met zijn werk gebeurt. In deze les leer je hierover. Je leert ook wanneer je 

een foto van het werk op je Insta mag zetten of in je werkstuk mag plakken. 

Let op: Zorg dat je dit printblad downloadt en opslaat, voordat je aan de opdrachten gaat 

beginnen. Vergeet ook je naam bovenaan niet in te vullen. 

1 Klik hier* om de vlog te bekijken. De vlog opent in een nieuwe pagina in jouw 

internetbrowser. Beantwoord daarna op dit printblad de vragen hierover: 

a. Wat gebeurt er in de vlog?

b. Wat vind jij zelf: mag je zomaar een kunstwerk namaken en verkopen?
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Dit lespakket wordt mede mogelijk gemaakt door: 

2 Lees de tekst hieronder goed door. 

Soms mag je foto’s van kunstwerken wel online plaatsen, soms mag dat niet zomaar. 

Daar zijn regels over gemaakt zoals; 

• Als een kunstwerk of gebouw buiten op straat voor iedereen te zien is, dan mag je 

daar foto’s van maken en deze online zetten of in je werkstuk plakken. 

• Als een kunstwerk bij iemand thuis staat of in een museum of in een ander 

gebouw, dan mag je niet zomaar foto’s van die kunstwerken online zetten. 

Daarvoor moet de kunstenaar toestemming geven. Hij heeft auteursrecht. 

• Als een kunstenaar meer dan 70 jaar dood is, stopt het auteursrecht. Dan mag je 

foto’s van zijn of haar kunstwerken vrij gebruiken. 

• De regels hierboven gelden ook voor bijvoorbeeld jouw tekeningen. Jij bent 

daarvan de maker en jij hebt het auteursrecht op jouw originele tekening. 

 

3 Hier zie je een paar plaatjes van bekende of minder bekende kunstwerken. Zet een 

kruisje bij iedere afbeelding die je mag gebruiken om te delen bijvoorbeeld via 

Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4 Kunstenaars willen natuurlijk geld verdienen met hun kunst. Als hun kunstwerk wordt 

gebruikt in boeken, tijdschriften of websites, dan is het wel zo eerlijk dat zij daarvoor 

betaald krijgen.  

Hoe zou jij het vinden als iemand, zonder dat jij het weet, een tekening of 

knutselwerk van jou namaakt en verkoopt? Vind je dat een eer? Vind je dat juist 

vervelend? Waarom vind je dat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit lespakket wordt mede mogelijk gemaakt door: 

5 Stelling: 

“Van een kunstwerk mag je gewoon een foto maken en die op internet zetten. Dat is 

alleen maar goed voor de bekendheid van de kunstenaar.” 

 

a. Wat vind je van deze stelling? 

 

 

 

 

b. Vind je dat dan wel de naam van de kunstenaar erbij vermeld moet worden? 

 

 

 

 

 

c. Bij welk gebruik zou er altijd wel toestemming aan de kunstenaar gevraagd 

moeten worden? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je bent nu klaar met de opdrachten. Vergeet je niet dit printblad nog een keer goed op te 

slaan voordat je hem terugstuurt, inlevert of print? 

 

 

 

 

Vlog Tobias: https://klassetv.nl/pakket/wijsmetmediaomgaan/wat-een-kunst-wijs-met-

media-omgaan.html 

 

 

 

 

https://klassetv.nl/pakket/wijsmetmediaomgaan/wat-een-kunst-wijs-met-media-omgaan.html
https://klassetv.nl/pakket/wijsmetmediaomgaan/wat-een-kunst-wijs-met-media-omgaan.html

	Naam: 
	Groep: 
	Wat gebeurt er in de vlog: 
	b Wat vind jij zelf mag je zomaar een kunstwerk namaken en verkopen: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	vervelend Waarom vind je dat: 
	Wat vind je van deze stelling: 
	b Vind je dat dan wel de naam van de kunstenaar erbij vermeld moet worden: 
	moeten worden: 


