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INLEIDING

- Thema: vredeswapens
- Vak: beeldende vorming/ ckv 

- Plek: klaslokaal
- Lesduur: 7 x 100 min
- Materialen: 

- Extra: Fotografi e materiaal.
  (Fotocamera, lampen, 
  achtergrond.) 

Hout, klei, papier en karton, + 
materialen zelf meenemen 
naar keuze.

Waarom dit thema?

U zult zich wellicht afvragen waarom (vredes)WAPENS? 
Hier is een verklaarbare reden voor.
Wapens komen veel terug in de popcultuur van de leerling. 
Zo zijn er vele wapens te zien in populaire videoclips fi lms, 
series en videogames. De leerling ziet veelvuldig wapens in 
het nieuws. Ook komen er in de kunstgeschiedenis en in de 
hedendaagse kunst veel wapens voor.
Het gekke is dat op de meeste scholen het thema wapens 
strik gemeden wordt. Mijn visie hierop is dat je het er beter 
op een goede manier over kan hebben in plaats van het 
nog interessanter te maken door het te verbieden.

Doordat wapens voorkomen in de popcultuur, de media en 
in de “echte” kunstwereld sluit deze lessenserie goed aan 
bij de “Authentieke Kunsteducatie”. Dit onderwijsmodel 
staat er om bekend idat het inspeelt op de intrinsieke 
motivatie van de leerling.

KUNST OP SCHOOL INTERESSANT VOOR MEISJES ÉN JONGENS!

Deze lessenserie is ontwikkeld vanuit de onderstaande aanleiding:
Uit onderzoekt blijkt dat veel jongens kunst op school minder waarderen dan meisjes. Dit fascineert mij. Hoe kan 
dat? Kan ik er iets aan doen? Om deze vragen te beantwoorden, heb ik kunstlessen ontwikkeld die meer gericht zijn 
op jongens. Hier ziet u de lessenserie “Maak een vredeswapen”. 

Maak een vredeswapen.

In dit lesprogramma gaan de leerlingen zelf een vredeswapen maken. Dit lesplan biedt handvatten zodat u als 
docent uw lessen zelf kan vormgeven. Er is ruimte om zelf te bepalen op welke onderdelen en referenties u 
dieper wilt ingaan. 

De opstart van dit project vindt de oorsprong om jongens beter en meer te betrekken in de kunstlessen. 
Ondertussen is deze lessenserie uitgegroeid tot een taboedoorbrekend project waarbij op scholen in een 
veilige omgeving over geweld en wapens gepraat en gemaakt kan worden.

Voorbeelden van vredeswapens kunt u vinden op instagrampagina “maak_een_vredeswapen”. Ook kunt u 
de gemaakte vredeswapens opsturen om te laten plaatsen op deze instagram pagina.
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“Maak een vredeswapen”.
Een vredeswapen is een wapen dat niet doodt of verwondt maar juist iets goeds doet.

De leerling begint met het maken van een aantal schetsen waarvan hij/ zij er één 
uitwerkt tot een 3D eindproduct. 

Hiervan maakt de leerling een omschrijving en eventueel een foto. 

De vredeswapens kunnen een kunststatement zijn of een duidelijke functie hebben.
De werken van Banksy - Flower Thrower en Carl Fredrik Reuterswärd - pistola 
anudada zijn een statement. Wanneer een vredeswapen een functie heeft kan het 
bijvoorbeeld rozen schieten, limonade geven, iets goeds doen voor de wereld, etc.

De doelgroep indicatie

- Vanaf 2 VWO
- Vanaf 3 HAVO
- 4 VMBO 

Voor het maken van deze opdracht is een stuk verantwoordelijkheidsgevoel nodig bij 
de leerling. Het is aan de docent om in te schatten of de groep dit aan kan.

De planning kan natuurlijk worden aangepast op het tempo van de klas. De fotoshoot 
is een extra opdracht als daar het materiaal en de tijd er voor is.

PLANNING

DE OPDRACHT

Uitleg van de opdracht.
Ideeën bedenken en schetsen. 

Huiswerk: maak 3 ideeschetsen af! 

Ideeschetsen bespreken. 
Ideeschetsen verbeteren. 
Planning maken komende 3 weken. 
Beginnen aan je ontwerp.

Als je de extra opdracht doet, moet je werk aan 
het einde van les 5 af zijn. 

Fotoshoot

UITLEG EN 
SCHETSEN.

FOTOSHOOT EN 
BEOORDELING.

HEEL HARD WERKEN AAN DE OPDRACHT.

W
eek 1

W
eek 2

W
eek 3

W
eek 4

W
eek 5

W
eek 6

W
eek 7

Huiswerk: neem mee voor de komende les: 
spullen, kleding etc. voor de fotoshoot. (week 6)

Omschrijving van 
vredeswapen maken.
Alles inleveren.
Beoordeling.



.

WAARSCHUWING

Let goed op dat de vredeswapens die de leerlingen maken niet bedreigend zijn. 
Maak hierover duidelijke regels. 
 
Ga in gesprek met de leerlingen over wat de gevolgen kunnen zijn van nepwapens.

https://www.youtube.com/watch?v=05Mz-NCNtVM 
In deze link staat een uitleg van de politie over nepwapens.

Tijdens de lessen die ik heb gegeven is het nog nooit voorgekomen dat een vredeswapen 
bedreigend over kwam.

REFLECTIEFORMULIER

Gebruiksaanwijzing

Voor het reflectieformulier is er gebruik gemaakt van “Beeldend reflecteren” gemaakt door Oskar 
Maarleveld en Hannie Kortland. Ik heb deze versimpeld en gebruik deze niet als beoordelingsmethode. 
De beoordelingsmethode heeft grote raakvlakken met het reflectieformulier. Dit reflectieformulier wordt 
gebruikt in de lessen om de leerlingen bewust te maken van hun proces, werkhouding en kwaliteit van 
hun werk.

De docent en de leerlingen bekijken en bespreken, voorafgaand aan de opdracht, de reflectie- 
formulieren. Dit is een essentieel onderdeel bij deze reflectiemethode. De leerlingen bekijken de 
reflectieformulieren en lezen de bijbehorende verklarende tekstjes in de tekstrubrics. Er kan in de klas 
aan de hand van voorbeelden een gesprek plaatsvinden over wat de criteria kunnen zijn voor een goed 
beeldend proces en eindwerkstuk. Wat maakt iets een tot goed kunstwerk? Wat betekenen begrippen 
als b.v. originaliteit en experiment precies? Het is heel belangrijk dat de leerlingen vooraf goed snappen 
wat in de tekstrubrics beschreven staat en dat ze zich daar grotendeels in kunnen vinden.

Je kan de leerlingen in hun proces het reflectieformulier al een keer laten invullen. Hierdoor leren ze er 
beter mee omgaan. 

REFERENTIES 

Bij de uitleg van de opdracht kan het wenselijk zijn om kunstreferenties te geven. 
Banksy - Flower Thrower, Carl Fredrik Reuterswärd - pistola anudada staan als sleutelkunstwerk in de 
lesbrief. Aan de hand van deze kunstwerken kunt u ingaan op het maken van een kunstwerk.

Wapens en vredeswapens komen veel voor in de kunst hier een kleine lijst met kunstreferenties. 
Zoek gerust meer kunstenaars en kunstwerken die hier een link mee hebben.

Natalie Baxter
Yi-fei chen | Tear Gun
“love not war” Hippie periode.
De tussenkomst van de Sabijnse vrouwen 1794-1799 Louvre, Parijs Jacques-Louis David.
La mitrailleuse 1915 Tate Londen | Christopher Richard Wynne Nevinson
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REFLECTIEFORMULIER

GLOBALE PLANNING

Dit is een globale lessen invulling en 
planning die voor mijn klas goed werkte. 
Ik nodig u uit om deze planning over te 
nemen of juist naar uw eigen hand te 
zetten. Deze lessenserie geeft handvatten 
zodat u de les kan vormen naar uw eigen 
onderwijsstijl.

Ik kan u aanraden om zelf ook een 
vredeswapen te maken. Dan heeft u gelijk 
een voorbeeld en weet u beter wat de 
leerlingen te wachten staat.

Invulling van de lessen. 100 min per week

Week 1

Introductie
Uitleg van de opdracht.
Kunst referenties belichten.
Uitleg over nepwapens evt. met het filmpje.

Ideeën bedenken en schetsen
Inspiratie oefening
Met “Mentimeter” of een dergelijke methode zoveel 
mogelijk wapens opnoemen. (www.mentimeter.com)
Stel de vraag “wat kan allemaal een wapen zijn” 
centraal. 

Laar de leerlingen “dingen” laten opschrijven die goed 
doen aan de wereld. In groepjes van 2/ 3 bespreken.

Ideeën bedenken en schetsen.

Week 2

Uitleg van de beoordeling en reflectieformulier.
Evt. nog enkele voorbeelden laten zien.

Ideeën bedenken en schetsen en verbeteren.
De leerlingen gaan verder aan het werk met hun 
schetsen.

Peer feedback geven.
Laat de leerlingen elkaars ideeën en schetsen bekijken 
en hierop reageren. (tips en tops)

Laat de leerlingen een planning maken voor de 
komende 3/4 weken. Hierdoor krijgt de leerling in beeld 
welke handelingen de leerling moet uitvoeren om het 
kunstwerk te verwezenlijken. Denk hierbij ook aan 
welke materialen ze van plan zijn te gebruiken. Hierdoor 
weet u als docent of er nog extra school materialen 
nodig zijn en weet de leerling of er spulletjes van thuis 
of de kringloop meegenomen moeten worden.

Week 3,4,5, (6)

In deze weken werken de leerlingen hun vredeswapens 
uit.

Week 6 kan je er bij doen als de leerlingen meer tijd 
nodig hebben. Doordat de fotoshoot een extra opdracht 
is kan daarin zelf invulling gegeven worden. Maakt u 
er een hele les van of laat u de leerlingen het in week 7 
snel fotograferen.

Week 7

Zelfreflectie formulier laten invullen door de leerlingen. 
Evt. nog een keer de toelichting behandelen.

Omschrijving van vredeswapen maken.
Zie bijlage. Print deze uit voor de leerlingen of laat ze 
dit online invullen.

Fotograferen van werk.
Zorg van tevoren voor een goede fotografeer plek. De 
werken kunnen los gefotografeerd worden maar als de 
leerlingen het leuk vinden kunnen ze ook in thema van 
het vredeswapen op de foto.

Evalueren van de vredeswapen.
Laat de leerlingen hun werk neerzetten en er iets over 
vertellen aan de hand van het omschrijvings- model. 
Laat de leerling een tip en een top geven.



Lesbrief

MAAK EEN VREDESWAPEN

Naam:
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OPDRACHT

De komende weken gaan jullie werken aan de opdracht 
“Maak een vredeswapen”.
Een vredeswapen is een wapen dat niet doodt of verwondt maar 
juist iets goeds doet.

Je begint met het maken van een aantal schetsen waarvan je er 
één uitwerkt tot een eindproduct. 
Hiervan maak je een foto en een omschrijving.

Inleveren:

3 Ideeschetsen. 
(Hoe ziet het vredeswapen er ongeveer 
uit en wat doet het wapen?) 

Omschrijving vredeswapen

Zelfrefl ectieformulier.

Eindwerk. (3D uitgewerkt vredeswapen)

Extra opdracht: een foto van het 
vredeswapen / jezelf met vredeswapen. 

PLANNING

Uitleg van de opdracht.
Ideeën bedenken en schetsen. 

Huiswerk: maak 3 ideeschetsen af! 

Ideeschetsen bespreken. 
Ideeschetsen verbeteren. 
Planning maken komende 3 weken. 
Beginnen aan je ontwerp.

Als je de extra opdracht doet, moet je werk aan 
het einde van les 5 af zijn. 

Fotoshoot

UITLEG EN 
SCHETSEN.

FOTOSHOOT EN 
BEOORDELING.

HEEL HARD WERKEN AAN DE OPDRACHT.

W
eek 1

W
eek 2

W
eek 3

W
eek 4

W
eek 5

W
eek 6

W
eek 7

Huiswerk: neem mee voor de komende les: 
spullen, kleding, etc. voor de fotoshoot. (week 6)

Vredeswapen omschrijving maken.
Alles inleveren.
Beoordeling.

Waarschuwing!

 Je vredeswapen mag er niet te echt uitzien. Het is belangrijk dat 
je met je vredeswapen niet kan dreigen. 

Dit mag namelijk niet van de wet. Zorg ervoor dat duidelijk is dat 
het vredeswapen iets anders doet dan een echt wapen. 
Mocht je hierover twijfelen, vraag het aan de docent. 
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CRITERIA LEERDOELEN

Je hebt 3 ideeschetsen gemaakt. 
In deze schetsen laat je zien hoe het wapen er ongeveer uit 
gaat zien en wat het wapen doet. Zorg er voor dat je 
minimaal 2 verschillende wapens gebruikt in de schetsen. 
Dus niet 3 keer een schietwapen of 3 keer een zwaard. 

Je eindwerk is uitgewerkt in 3D. Je mag verschillende 
materialen gebruiken. 

Je hebt een visie gevormd over wat de wereld beter, mooier en/ 
of fi jner maakt. Deze visie is terug te vinden in je 3D eindwerk. 

Je maakt een beschrijving van je vredeswapen aan de hand van 
het beschrijvingsmodel. 

Extra opdracht: Je maakt een foto van je eindwerk. In deze foto 
is de functie van het werk ook weer in beeld gebracht. 

Wat leer je?

- Je weet wat een statement in de kunstwereld is. 

Kunstwerk maken.
-Je kan verschillende ideeën bedenken en die 
visualiseren door te schetsen.

- Je kan je ideeschetsen uitwerken in een 3D 
eindproduct.  

Visie vormen.
- Je kan een visie vormen over wat goed is voor de 
omgeving/ de wereld.
- Je kan die visie tot uiting brengen in een eindproduct/ 
vredeswapen. 

Vastleggen van je kunstwerk
- Je kan een goede beschrijving maken van je werk. 
- Je kan een goede foto maken van je werk. 

Carl Fredrik Reuterswärd | pistola anudada  1985Banksy | fl ower thrower 2005



REFLECTIEFORMULIER

 
EXPERIMENT     

Heb je veel geëxperimenteerd/ uitgeprobeerd?

EIGENHEID/ORIGINALITEIT    

Is je werk origineel?

1 2 3 4

?
1

2 3 4

1 2 3 4

Samenhang idee / product 

Hoe is de samenhang tussen inhoud en eindwerk?

IDEE/INHOUD     

Hoe is de kwaliteit van je idee?

Kippenvelfactor?

EINDPRODUCT

Hoe is de kwaliteit van je eindwerk??

21 3

21 3 4

4

WERKDRIFT / INZET        

Hoe hard heb je gewerkt?

FINISH

1

3
2

4

1 2 3 4

www.vredeseducatie.nl  |  info@vredeseducatie.nl
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EXPERIMENT     

Heb je veel geëxperimenteerd/ uitgeprobeerd?

EIGENHEID/ORIGINALITEIT    

Is je werk eigen, is het origineel?

1 2 3 4

IDEE/INHOUD     

Hoe is de kwaliteit van je idee?

21 3

21 3 4

4

1 2 3 4

WERKDRIFT / INZET        

Hoe hard heb je gewerkt?

REFLECTIEFORMULIER TOELICHTING

Je neemt het eerste het beste 
idee als uitgangspunt. Je 
hebt over dit idee niet echt 
nagedacht maar gaat het 
meteen uitvoeren. Het idee is 
voor de hand liggend /cliché.

Je hebt geen nieuwe dingen 
geprobeerd en werkt zoals 
je wel vaker hebt gedaan. 
Je kijkt niet naar nieuwe 
mogelijkheden.

Je werkt lijkt veel op dat van 
andere. Je werk is clichématig 
en willekeurig. Je hebt niet 
iets gedaan met je eigen 
achtergrond of fascinaties.

Je geeft snel op, en werkt 
niet door.
Je concentratie is heel laag 
en je werkt alleen voor de 
beoordeling of voor de docent.
Je benut je tijd niet goed.

Je hebt veel geëxperimenteerd. 
Je gebruikt nieuwe materialen, 
technieken manieren van werken 
of nieuwe toepassingen.

Je hebt heel bewust gekozen voor 
een eigen vorm. Je hebt bewust 
niet gekopieerd of nagemaakt. Je 
werk is door het idee, materiaal 
en/of werkwijze origineel.

Je werkt goed door. Je bent 
gemotiveerd en je benut de tijd 
goed. Je laat zien dat je kunt 
doorzetten ook als het wat tegen 
zit.

Je hebt veel verschillende 
ideeën en hebt deze doordacht.

In je werk is goed zichtbaar 
welk idee je wilt uitdrukken.

1

1

1

1

4

4

4

4
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1

2 3 4

Samenhang idee / product 

Hoe is de samenhang tussen inhoud en eindwerk?

EINDPRODUCT

Hoe is de kwaliteit van je eindwerk??

1 2 3 4

FINISH

Het is niet zichtbaar in het 
eindwerk welk idee er achter 
zit. Tussen de voorstudies en 
het eindwerkstuk is weinig/
geen samenhang te ontdekken.

Je eindwerk is niet af. Je hebt 
geen keuzes gemaakt voor 
de uitwerking van je idee. 
Het beeld is willekeurig en 
standaard.
De kwaliteit van je eindwerk is 
onvoldoende.

Het is goed zichtbaar welk idee 
er achter het eindwerk zit. Het 
idee is bijgewerkt tijdens het 
werkproces. 

Het eindwerkstuk is een 
goede verbeelding van de 
achterliggende inhoud. 

1 4

1 4

Je eindwerk is op tijd af. Je 
hebt duidelijk nagedacht over 
het idee en bewust gekozen 
voor de vorm waarin het moet 
komen. Je laat echt een eigen 
beeld zien. Je maakt goed 
gebruik van de mogelijkheden 
van materialen, technieken en 
beeldaspecten.

De kwaliteit van je eindwerk is 
goed en ziet er professioneel 
uit.

Het is onmogelijk is om alle elementen van een kunstwerk in een beoordeling te zetten. Er 
altijd nog een element dat niet makkelijk te beschrijven is. We gaan dat nu wel doen en 
noemen het "de kippenvelfactor".

Welke reactie maakt het werk in je los? Brengt het je in verwarring? Maakt het indruk? Zet 
het je aan het denken? Raakt het je? Ontroert het je? Bezorgt het werk je kippenvel?

Kippenvelfactor?

1

3
2

4

REFLECTIEFORMULIER TOELICHTING



Maak Een Vredeswapen

Titel:

Wat doet het wapen? 
 

Wanneer te gebruiken? 
 

Waar het beste te gebruiken? 
 

Door wie kan het allemaal gebruikt worden? 
 
 
Waar beter niet te gebruiken? 
  

Ontwerper: 

Maak Een Vredeswapen

Titel:

Wat doet het wapen? 
 

Wanneer te gebruiken? 
 

Waar het beste te gebruiken? 
 

Door wie kan het allemaal gebruikt worden? 
 
 
Waar beter niet te gebruiken? 
  

Ontwerper: 



B
eo

o
rd

elin
g

sm
o

d
el

O
nvoldoende 1 - 5,4

Voldoende 5,5 - 6,9
G

oed 7 - 8,4
Zeer goed 8,5 - 10

K
u

n
stw

erk m
aken

De leerling kan verschillende ideeën 
bedenken en deze visualiseren door te 
schetsen aan de hand van de gestelde 
criteria.

De leerling kan ideeschetsen uitw
erken 

in een kw
alitatief 3D eindproduct.  

V
isie vo

rm
en

De leerling kan een visie vorm
en over 

w
at goed is voor de om

geving/ de 
w

ereld.

De leerling kan die visie/ idee tot 
uiting brengen in een eindproduct/ 
vredesw

apen. 

V
astleg

g
en

 van
 ku

n
stw

erk

De leerling kan een goede beschrijving 
m

aken van het kunstw
erk aan 

de hand van het opgestelde 
beschrijvingsform

ulier. 

R
efl

ectie

Reflectie 
De leerling kan reflecteren op eigen 
w

erkhouding, proces en eindw
erk aan 

de hand van het reflectieform
ulier.

N
aam

: 
Toelichting:
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