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introductie

Voor je ligt de handleiding die je als leerkracht of  begeleider kan gebruiken als leidraad en achtergrond bij het 
educatieve pakket dat werd uitgewerkt door Kunst in Zicht i.s.m. Strip Turnhout vzw bij de grafische roman 
‘Stijloefeningen: 99 manieren om een verhaal te vertellen’ van Matt Madden.

Deze handleiding heeft niet de ambitie een volledig document te zijn waarin je als leerkracht of  begeleider tot in 
het kleinste detail ondersteund wordt in de begeleiding van je leerlingen of  jongerengroep tijdens het uitvoeren van 
de opdrachten uit het educatieve pakket. Veeleer willen we je hier extra tips en bijkomende achtergrondinformatie 
aanbieden die je in alle vrijheid kan opvolgen en nalezen. We willen je vooral voldoende ruimte bieden om het 
educatieve pakket naar eigen aanvoelen en individuele aanpak te hanteren.

In wat volgt, nemen we volgende items onder de loep. In eerste instantie kijken we even naar het belang van strips 
voor jongeren, voornamelijk binnen de context van het onderwijs. Vervolgens kijken we van naderbij naar de 
inhoud van het boek van Matt Madden én van het educatieve pakket dat daarvoor werd uitgewerkt. In het derde en 
wellicht meest belangrijke deel nemen we je mee op sleeptouw doorheen het educatieve pakket dat werd ontwikkeld 
voor jongeren en hun begeleiders in groepsverband, zowel in school- als vrijetijdscontext. Waar nodig, bieden we 
je extra uitleg of  tips, zodat je jouw leerlingen of  jongerengroep optimaal kan begeleiden tijdens de opdrachten. 
Aansluitend zoomen we nog even in op de rol en attitude die belangrijk zijn om als begeleider aan te nemen tijdens 
het ondersteunen van de leerlingen of  jongeren.

Op het einde verwijzen we ook nog kort naar het educatieve pakket dat voor individueel gebruik werd ontwikkeld 
en schetsen we hoe je dit dossier alsnog ook in groepsverband kan hanteren. Ter afronding vind je nog een 
evaluatieformulier terug waarmee je het educatieve pakket als begeleider kan beoordelen.

we wensen je alvast veel plezier en vooral een boeiend leerproces.
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het belang van strips

Vaak vraagt men zich af  waarom strips belangrijk zijn voor kinderen en jongeren, zeker als het gaat om het gebruik 
ervan in onderwijscontext. Strips lezen als leuk en aangenaam tijdverdrijf  in je vrijetijd, daar kijkt niemand echt 
vreemd van op. Maar strips introduceren en hanteren in de klas, stuit nog vaak op onbegrip. 

Nochtans kent de strip de laatste jaren steeds meer ingang in het onderwijs. Er wordt immers ook heel wat 
onderzoek verricht naar het educatieve belang van deze ‘negende kunstvorm’. Ook verscheidene recente publicaties 
en internetsites willen de educatieve kracht van strips graag in de ‘spotlights’ plaatsen.  Kijk bijvoorbeeld eens op 
www.stichtingbeeldverhaal.nl, waar je allerlei informatie kan terugvinden over de relatie tussen strips en onderwijs.

Maar waarom is het nu precies belangrijk om strips een vaste plek te geven in de onderwijscurricula? Heel wat 
diverse argumenten zijn daarvoor terug te vinden in de literatuur. We geven je in wat volgt geen exhaustieve lijst 
mee, maar enkele voorbeelden ter illustratie en inspiratie.

Strips zijn gewoonweg belangrijk, omdat ze nu eenmaal deel uitmaken van ons cultuurgoed. 

Vele strips hebben een uitgesproken inhoud en thematiek die te linken zijn aan diverse vakgebieden in het 
onderwijs en educatief  gezien van waarde zijn om te behandelen en bespreken met jongeren.
Voorbeeld: De grafische roman ‘Maus’ van Spiegelman vormt een uitstekende invalshoek om rond de 
thematiek van de ‘Holocaust’ te werken vanuit het vakgebied geschiedenis.
  
Strips vormen een kunstzinnige uitingsvorm en vormen daardoor een wezenlijk onderdeel van de 
muzisch-creatieve vorming. En dat op twee manieren:

In de eerste benaderingswijze vormt de strip het educatieve doel op zich. Het is immers belangrijk om 
strips te leren kennen en appreciëren als visueel-literaire kunstvorm. Op school leren we meestal wel lezen, 
maar niet kijken. Het komt er hier op neer om de visuele geletterdheid van jongeren aan te scherpen. 
Dat betekent hen de nodige inzichten en vaardigheden bij te brengen waarmee ze in staat zijn om strips 
als beeldend medium te analyseren en te interpreteren, m.a.w. hen leren begrijpend te kijken.

In de tweede benaderingswijze wordt de strip niet zozeer als kunstvorm op zich bestudeerd, maar 
wordt het medium veeleer ingezet als middel om muzisch-creatieve inzichten, vaardigheden en 
attituden aan te boren. Het gaat hier dan meestal om competenties die vaak ook van belang en van 
toepassing zijn binnen andere vakgebieden. Via het werken met strips in de klaspraktijk of  vrijetijd van 
jongeren werk je bijvoorbeeld aan hun creatieve waarnemingsvaardigheden, verwerven ze inzicht in de 
totstandkoming van een cultuurproduct, trainen ze hun creatieve denkvaardigheden, hun verwondering, 
hun flexibiliteit, hun zin voor experiment, hun verbeeldingskracht, het durven origineel te zijn, enz. …

Beide benaderingswijzen kunnen bovendien ook op twee manieren nagestreefd worden. Zowel door jongeren 
bestaande strips te laten lezen, deze samen met hen te analyseren en daarover te reflecteren, maar ook door 
hen zelf  actief  aan de slag te laten gaan. Door eigen (strip)creaties verwerven jongeren immers inzicht in de 
karakteristieken van dit beeldende medium.

Strips krijgen de laatste jaren ook een permanente plek toebedeeld in de klaspraktijk vanuit het idee van 
het beeldend onderwijs. Deze onderwijsvisie gaat ervan uit dat in onze huidige beeldcultuur alles 
een welbepaalde vorm heeft. Deze vormen hebben ook iets te vertellen. Denk aan de uitdrukking dat 
beelden vaak meer vertellen dan woorden. Dat is zeker het geval in onze huidige maatschappij, waarin de 
beeldcultuur overheerst. Denk maar aan tv, computer, fotografie, film, internet, enz. … Door met strips te 
werken leer je leerlingen inzicht te verwerven in de kracht van beeldtaal en in de wederzijdse wisselwerking 
tussen vorm en inhoud. 
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het boek en de auteur

Het educatieve pakket waarmee je gaat werken, werd ontwikkeld voor het boek ‘Stijloefeningen: 99 manieren om 
een verhaal te vertellen’ van Matt Madden. Je hebt het boek echter niet nodig om alsnog aan de slag te gaan met het 
educatieve pakket. Je kan op de website van Kunst in Zicht (www.kunstinzicht.be) immers een aantal afbeeldingen uit 
het boek terugvinden. Deze zijn voldoende om het basisprincipe van het boek te begrijpen en om met het educatieve 
pakket te werken.

Het boek geeft je uiteraard nog meer inzicht in het ‘variatieprincipe’ dat hiervan aan de basis ligt. Bovendien biedt 
het je nog meer inspiratie om zelf  met dit principe creatief  aan de slag te gaan. Je kan het boek terugvinden in de 
gespecialiseerde stripboekhandel of  verkrijgen bij Strip Turnhout vzw.

We geven je de exacte gegevens mee:

 

Titel: Stijloefeningen: 99 manieren om een verhaal te vertellen.
Auteur: Matt Madden
Uitgave: Strip Turnhout
ISBN: 9789078814030

In het boek ‘Stijloefeningen’ onderzoekt Matt Madden hoe hij één en hetzelfde verhaal kan vertellen op 99 
verschillende manieren. Het werk bestaat dus uit 99 varianten van hetzelfde verhaal die ontstaan zijn door te 
‘experimenteren’ met verschillende ‘bouwstenen’ uit diverse categorieën van variaties. Het ‘variatieprincipe’ dat we 
daarstraks al vermeldden, vormt dus de kern van het boek. Het maakt meteen duidelijk hoe strips zijn opgebouwd 
en hoe keuzes die de tekenaar daarin maakt, leiden tot verschillende effecten. Het boek vormt dus tegelijk een 
didactisch instrument om strips in het algemeen te leren lezen!

Meer toelichting bij het opzet van het boek en meer informatie over Matt Madden zelf  kan je terugvinden in het 
document ‘Achtergrondinfo’ (ook te downloaden op de site) én uiteraard in het educatieve pakket zelf. Daarin zal 
het boek van Madden ook omschreven worden als ‘grafi sche roman’, wordt er dieper ingegaan op dit begrip en het 
verschil ervan met de ‘gewone’ strip.

We geven je alvast de websites mee van Matt Madden zelf, waarop je uiteraard ook meer informatie over het boek 
kan terugvinden.

www.mattmadden.com 
http://mattmadden.blogspot.com 
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het educatieve pakket

Doelgroep

Het educatieve pakket bij het boek ‘Stijloefeningen’ werd ontwikkeld door Kunst in Zicht, bemiddelaar van kunst 
via kunsteducatieve projecten voor kinderen, jongeren en hun begeleiders (www.kunstinzicht.be). Het pakket 
werd speciaal ontwikkeld voor jongeren en hun begeleiders van ongeveer 16 t.e.m. 18 jaar en is zowel 
bruikbaar in vrijetijds- als in klasverband. Dit betekent niet dat het pakket (mits lichte aanpassing en extra 
ondersteuning door een begeleider) niet toegankelijk kan zijn voor een jongere doelgroep. Bovendien is het pakket 
zeker ook boeiend voor oudere deelnemers.

Twee educatieve dossiers

Zoals je misschien al opgemerkt hebt, werden er twee educatieve dossiers ontwikkeld. Het ene pakket 
stelt jongeren in staat om op eigen houtje aan de slag te gaan, het andere is erop gericht om jongeren in 
groepsverband aan het werk te zetten (al dan niet onder begeleiding). We willen beide dossiers uiteraard niet 
gescheiden houden en je de vrijheid geven om van beide gebruik te maken. Een combinatie van beide dossiers is 
immers mogelijk en wellicht een verrijking.

Beide educatieve pakketten stellen dezelfde doelstellingen voorop en zijn inhoudelijk op dezelfde manier opgebouwd. 
Laten we daar even op ingaan.

Algemene doelstellingen

Elk educatief  dossier wil volgende algemene doelstellingen nastreven:

Door eigen muzische, creatieve en kunstzinnige acties en creaties inzicht verwerven in het opzet van het boek en 
in de grafische roman als kunstvorm.

Visuele geletterdheid stimuleren door inzicht te verwerven in het variatieprincipe en de bouwstenen van de 
grafische roman.

Vanuit inzicht in de grafische roman en vanuit ontwikkelde visuele geletterdheid eigen kunstzinnige creaties 
uitwerken binnen het domein van deze kunstvorm.
 

Opbouw en spec ieke doelstellingen

De opbouw van beide pakketten bestaat uit drie luiken.  
We bespreken ze kort en vermelden per luik ook nog de specifieke doelstellingen.
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luik 1: algemene introductie – variatie alS baSiSprincipe

In dit eerste luik maken de jongeren kort kennis met het boek ‘Stijloefeningen’ van Matt Madden, worden ze 
geïntroduceerd in het educatieve pakket en introduceren we het variatieprincipe via actieve opdrachten.

Dit principe wordt in dit luik geïntroduceerd ‘los’ van Maddens boek en meteen toegepast op de kunsten, waar het 
variatieprincipe in feite de basis vormt van alles.

d o e l s t e l l i n g e n

Kennismaking met het opzet van Matt Maddens boek ‘Stijloefeningen’.
Inzicht verkrijgen in het principe van variatie.
Het variatieprincipe exploreren als basisprincipe in de kunsten.

luik 2: experimenteren en variëren met narratieve en 

grafiSche bouwStenen van de grafiSche roman

In dit tweede luik gaan we dieper in op de kenmerken van de grafische roman, onderzoeken we de bouwstenen 
ervan en zoomen we in op de vijf  soorten categorieën van variatie die we in het boek kunnen terugvinden. 

De jongeren gaan actief  aan de slag en leren zelf  experimenteren met bouwstenen en variaties uit te werken. Ze 
worden hierdoor voorbereid op de eindopdracht die ze in het derde luik voorgeschoteld krijgen, waarin ze in staat 
moeten zijn om zelfstandig aan de slag te kunnen gaan met het variatieprincipe.

Beide educatieve dossiers, één voor individueel - en één voor groepsgebruik, verschillen het meest binnen dit tweede 
luik:

In het educatieve dossier voor individueel gebruik, worden er vooral beeldende en mediale 
oefeningen ingezet.  
Het dossier uitgewerkt voor groepsverband, maakt daarnaast ook gebruik van dramatische 
werkvormen.

Het dossier voor individueel gebruik laat de deelnemers toe te ‘zappen’ in de oefeningen. Het 
overslaan van opdrachten of  ze uitwerken in een verschillende volgorde is mogelijk. Het tweede luik 
van het dossier in groepsverband dient echter wel chronologisch gevolgd en uitgewerkt te worden. 
Hierin kan je immers een inhoudelijk opbouwende lijn terugvinden.

d o e l s t e l l i n g e n

Inzicht verkrijgen in het begrip ‘grafische roman’.
Inzicht verwerven in de bouwstenen van de ‘grafische roman’.
Inzicht verwerven in de categorieën van variaties.
Via eigen acties en creaties bouwstenen van de ‘grafische roman’ leren invullen, combineren en hanteren met het 
oog op het tot stand brengen van nieuwe variaties.
Bewustwording van de effecten die bepaalde invullingen en combinaties van bouwstenen teweeg kunnen brengen 
bij de kijker/lezer.
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luik 3: de einduitdaging 

maak je eigen 100e variant van matt maddenS Sjabloon 

In dit derde deel worden de deelnemers gevraagd om op zelfstandige basis een eigen, hoogstpersoonlijke variant te 
creëren van het sjabloon uit Maddens boek. Daarvoor maken ze gebruik van een stappenplan en de inzichten en 
vaardigheden die ze ontwikkelden tijdens de opdrachten uit het tweede luik.

d o e l s t e l l i n g e n

De verworven tools (deel 2) gericht en bewust leren inzetten i.f.v. een persoonlijke, 100ste variant op het sjabloon 
van Matt Madden.
Via zintuiglijke waarneming en creatief  denken komen tot nieuwe ideeën voor variaties, daarin keuzes leren 
maken en deze gericht tot realisatie brengen in eigen experimenten en creaties.

Op het einde van elk educatief  dossier kan je ook nog een overzicht terugvinden met interessante boeken en 
websites m.b.t. strips en/of  onderwijs. 

Daarnaast vind je ook een evaluatieformulier terug waarmee de deelnemers het educatieve pakket kunnen 
beoordelen. 

Als begeleider kan je het dossier ook becommentariëren a.h.v. het evaluatieformulier dat je op het einde van deze 
handleiding kan terugvinden.

Tijdsduur

Beide educatieve pakketten bevatten heel wat opdrachten. Ze allemaal aan bod laten komen en ook effectief  
uitvoeren vraagt veel tijd. We geven je de vrijheid om zelf  in te vullen hoeveel tijd je eraan spendeert om met je 
leerlingen of  jongerengroep met dit pakket aan de slag te gaan. Het is in ieder geval mogelijk om hierin enorm te 
variëren: van één dag tot een ganse projectweek of  zelfs een heus jaarproject. Voel je vrij om het educatieve pakket 
naar je hand te zetten i.f.v. de tijdsmogelijkheden die je hebt.

 
 

Praktische aspecten

Vooraleer we inzoomen op het educatieve pakket voor groepsverband, geven we je graag alvast enkele praktische 
aandachtspunten mee:

Voorzie een ruim lokaal waarin je met je leerlingen of  jongerengroep kan werken, bij voorkeur zonder stoelen 
en/of  tafels. Het moet bovendien ook mogelijk en toegelaten zijn om te experimenteren in deze ruimte.
Voorzie alvast volgende materialen: digitale videocamera, (digitaal) fototoestel, pc of  Mac met 
internetaansluiting, grote witte papieren, kladpapier, scharen en/of  breekmessen en schrijfgerief. Een basis aan 
creamateriaal is ook niet onbelangrijk (bijv. verf, borstels, gekleurd papier, krijt, stiften, potloden, touw, lijmstiften, 
enz. …). Veel materiaal zal tijdens de opdrachten zelf  nog bijeengezocht moeten worden. Al het nodige materiaal 
op voorhand voorzien, is dus niet mogelijk.
In het educatieve dossier staan bij bepaalde opdrachten soms voorstellen tot klasindeling. Uiteraard kies je 
zelf  of  je er de voorkeur aan geeft om klassikaal, in kleine groepjes of  individueel te werken. Bij alle opdrachten 
zijn deze drie opties mogelijk, maar soms is het om praktische of  inhoudelijke redenen beter om een bepaalde 
werkformule te hanteren. 
Kopieer het educatieve pakket voor je leerlingen of  jongerengroep. Laat hen vooral zoveel mogelijk het 
dossier zelfstandig doorlopen. Een exemplaar voor elke leerling of  jongere is dan gemakkelijk. Het is mogelijk om 
het pakket te laten inbinden of  zelf  in een ringkaft op te bergen. De linkermarge is daarop voorzien.
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handleiding bij het educatieve pakket 

voor groepsverband

In wat volgt, overlopen we samen met je de structuur die je ook kan terugvinden in het educatieve dossier dat werd 
uitgewerkt voor groepsverband. Per luik geven we je waar nodig extra tips en uitleg mee bij de oefeningen, zodat je jouw 
leerlingen of  jongerengroep de nodige ondersteuning kan bieden. Het educatieve dossier voor individueel gebruik 
belichten we hierna nog even kort. Het gebruik daarvan dient immers op zelfstandige basis mogelijk te zijn.

luik 1: algemene introductie - variatie als basisprincipe

 

Variëren’ als rode draad 
 
 

In dit onderdeel introduceren we het principe van variatie. Dit gebeurt nog ‘los’ van het boek van Matt Madden. 
we gebruiken hiervoor in eerste instantie de opdrachten betreffende de vijf  afbeeldingen van het 
thema ‘stoel’. in wat volgt, geven we jullie de antwoorden en/of  enkele voorbeelden van mogelijke 
oplossingen mee:

Het gaat om vijf  afbeeldingen/vijf  voorstellingswijzen van het thema ‘stoel’.
Dit onderwerp wordt niet vijfmaal op dezelfde manier voorgesteld:

De eerste afbeelding is een schilderij van een stoel.
De tweede afbeelding is een detailfoto van houtkrullen.
De derde afbeelding is een beschrijving van het woord ‘stoel’ uit het woordenboek.
De vierde afbeelding is de foto van een ‘echte’ stoel.
De vijfde afbeelding bevat enkele eenvoudige tekeningen van stoelen of  toch niet?

Je kan bijvoorbeeld volgende verschillen ontdekken:

Vorm: de eerste stoel heeft eerder de vorm van een krukje, terwijl de vierde stoel eerder een 
typische ‘stoelenvorm’ heeft.
Materiaal: de tweede stoel wordt ‘versnipperd’ weergegeven in houtkrullen, terwijl in de afbeelding 
van de eerste stoel verf  werd gebruikt.
Kleur: de vijf  afbeeldingen hebben allemaal verschillende kleuren.
Kunststijl: de eerste afbeelding heeft eerder een expressionistisch tintje, terwijl de derde afbeelding 
eerder een conceptuele weergave is van het thema ‘stoel’. De laatste versie kan je zelfs koppelen 
aan het surrealisme. 
Enz. ...

 
 
waarom één van deze afbeeldingen de ene leerling of  jongere wel en de andere niet zal aanspreken, 
is afhankelijk van heel wat factoren.  
Zo kan je een favoriet kiezen op basis van de kleur van één van de stoelen. Misschien zit je lievelingskleur er wel 
tussen? Misschien kies je veeleer op basis van wat zo’n afbeelding bij je oproept, m.a.w. op basis van welk verhaal je 
ermee in verband brengt. Misschien zit er wel een stoel tussen die je bijvoorbeeld doet denken aan een welbepaalde 
situatie die je ooit meemaakte. Enz. …

de voorkeur (en afkeur) voor welbepaalde varianten op het thema ‘stoel’ kan dus door allerlei 
‘bouwstenen’ die samen de afbeelding vormen, bepaald worden: kleur, vorm, grootte, materiaal, 
herinnering, lijnen, perspectief, enz. … Daag je leerlingen en jongeren uit om zo concreet mogelijk te 
verwoorden waarom ze een voorkeur/afkeur hebben voor een bepaalde variant. Vaak blijven jongeren snel op de 
oppervlakte, wanneer ze hun oordeel over iets moeten toelichten. Nodig hen uit om het toch te doen.
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waarom een opdracht waarbij je een personage en verhaal moet bedenken bij elke 
voorstellingswijze van het thema ‘stoel’?  
 
Het doel van de opdracht ligt in het duiden van het samengaan van ‘vorm en inhoud’ als belangrijk kenmerk van de 
grafische roman en de strip tout court.  
M.a.w. de manier waarop je iets beeldend voorstelt, bepaalt mee wat je wil vertellen én wat je wil vertellen wordt op 
zijn beurt ook beïnvloed door de manier waarop het beeldend wordt weergegeven.  In de film is dit principe ook van 
toepassing: beeld en verhaal versterken elkaar.

In deze opdracht zetten we een eerste stap tot inzicht in deze wederzijdse beïnvloeding.  
wat ‘vertelt’ een beeld louter door zijn beeldende kenmerken?  
Hier: welke informatie geeft het beeld van een ‘stoel’ jou over de persoon die erbij hoort?

Bijvoorbeeld: de variant waarin de stoel wordt voorgesteld door de omschrijving te geven van het woord ‘stoel’ uit het woordenboek hoort 
misschien veeleer bij een professor of  intellectueel.

tot slot van dit onderdeel wordt er ook een opdracht meegegeven waarin de leerlingen of  jongeren 
worden uitgenodigd om een ‘verzameling’ aan te leggen.  
Je kan misschien beter met de ganse groep één verzameling aanleggen van iets. Op die manier zal je op korte tijd een 
grote verzameling verkrijgen, waarin de kans op meerdere varianten van hetzelfde hoog zal zijn.

  
 

‘Variatie’ in de kunsten

 
 
het variatieprincipe wordt hier in de context van de kunsten geplaatst. 

Vanuit de vorige opdrachten omtrent de vijf  varianten op het thema ‘stoel’ leggen we de link met de kunsten via het 
kunstwerk ‘One and three chairs’ van Joseph Kosuth.  
De link is duidelijk: Kosuth geef  hier ook drie varianten weer op het thema ‘stoel’:

Een ‘échte’ stoel. 
Een foto van een stoel. 
Een woordenboekomschrijving van het woord ‘stoel’.

vervolgens krijgen de leerlingen de opdracht om te zoeken naar hoe andere beeldende kunstenaars 
werken vanuit het principe van variatie.  
Welke beeldende bouwstenen gebruiken zij in hun werk om tot variatie te komen in hun oeuvre?

lichtenstein: hij speelde bijvoorbeeld met kleur (vooral met rood, geel en blauw) en met dikke 
zwarte lijnen als bouwstenen. Ook een speciaal ontworpen stip (de zgn. ‘rasterdot’ die je ook in 
krantenfoto’s en stripboeken kan terugvinden) was een specifiek element waarmee hij eindeloos 
experimenteerde in zijn werk. 
monet: van zijn werk ‘De Waterlelies’ bestaan er verschillende varianten. Hij schilderde immers 
ditzelfde tafereel bij verschillende weersomstandigheden. Je krijgt variatie op het vlak van kleur, 
lichtinval, compositie, lijngebruik, enz. …    
raveel: hij experimenteerde met bouwstenen zoals abstracte (waaronder zijn ‘witte vlak’ als zijn 
handelsmerk) én figuratieve vormen, vitale kleuren, donkere omlijningen, enz. ..  
koen vanmechelen: hij komt tot variaties op het thema ‘kip’ door ze zowel beeldend (o.a. door 
de creatie van geassembleerde kippen) als biologisch te kruisen. 
mondriaan: speelt o.a. met rechte lijnen, primaire kleuren en asymmetrische vakverdeling als 
bouwstenen. 
rothko: experimenteert o.a. met rechthoeken, kleur en lichtintensiteit als bouwstenen. 
picasso: speelde o.a. met geometrische vormen in zijn ‘kubistische periode’ en met koude kleuren 
in zijn ‘blauwe periode’.
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luik 2: groepsopdracht: narratieve en grafische 

bouwstenen exploreren door het maken van een fotostrip

 
Bij aanvang van dit tweede luik wordt er eerst kort ingegaan op het verschil tussen een ‘gewone’ strip en een 
‘grafische roman’. Ook wordt er kort melding gemaakt van de bouwstenen van de grafische roman en de vijf  
categorieën van mogelijke variaties. Voor meer info daaromtrent verwijzen we je graag door naar het document 
‘Achtergrondinfo’. Lees het zelf  eens door en speel de nodige informatie door aan je leerlingen of  jongeren ter 
verduidelijking. Of  lees het samen met je klas- of  jongerengroep.

In dit tweede luik wordt er vervolgens een creatief  proces opgezet dat uiteindelijk zal resulteren in een 
fotostrip als eindresultaat. Doorheen dit proces maakt de klas- of  jongerengroep kennis met de verschillende 
bouwstenen van de grafische roman en verwerven ze inzicht in hoe ze daarmee tot variaties op een thema kunnen 
komen. We zoomen daarbij vooral in op de eerste twee ‘soorten’ van variaties: variaties op verhaal- en op beeldende 
aspecten.

het proces dat wordt opgezet, vertrekt vanuit dramatische opdrachten. drama als muzisch-
creatief  domein biedt uiteraard dé mogelijkheid om omtrent verhaalaspecten te werken. het 
beeldende domein wordt nadien geïntroduceerd, zodat er ook vanuit beeldende aspecten gewerkt 
kan worden. mediale technieken en toepassingen lopen als een rode draad doorheen het proces.

Het is een redelijk uitgebreid proces dat zeker in te korten is of  te spreiden over een langere tijd. Aan jou als 
begeleider de keuze hoe je dit proces opzet en over welke tijdperiode je het inplant. Uiteraard kan je ook oefeningen 
overslaan. Kies die opdrachten er dan uit die de leerlingen of  jongeren het meest aanspreken en prikkelen.

Laten we de verschillende stappen in dit creatieve proces even overlopen en waar nodig extra informatie of  tips 
voorzien.

 
 

de vijf W’s: komen tot een verhaal

De antwoorden op de 5 W’s m.b.t. het sjabloon van Matt Madden:

wie: er spelen twee personages mee. Een man, rond de 35 jaar én een ‘onbekend’ persoon. Het 
zou een kamergenoot kunnen zijn van de man of  een vriend, zijn moeder, enz. …

wat: een man zit aan zijn bureau achter zijn laptop. Hij staat op, vouwt zijn laptop dicht, loopt 
de kamer uit.”Hoe laat is het?” vraagt er iemand aan hem. “1.15 uur,” zegt hij. “Dank je,” zegt 
iemand tegen hem. De man loopt naar de koelkast, opent die en vraagt zichzelf  af: “Wat kwam ik 
hier in godsnaam ook weer zoeken?”

waar: het verhaal speelt zich af  op volgende locaties: bureauruimte, in de keuken, in een niet 
nader te bepalen ruimte op een hogere étage. Dat zou een slaapkamer kunnen zijn, een living, 
werkkamer, toilet, enz. …

wanneer: het tijdstip is duidelijk: het verhaal speelt zich af  rond kwart na één. Ofwel ’s middags 
ofwel ’s nachts. Dat is niet duidelijk. De 21e eeuw vormt vermoedelijk de tijdsperiode.

waarom: het is niet duidelijk waarom de man naar de ijskast gaat. Hij vraagt het zichzelf  
immers af. Misschien omdat hij honger had? Of  dorst? Misschien zocht hij gewoon wat afkoeling. 
Of… Waarom het andere personage vraagt hoe laat het is, is ook niet duidelijk. Daar zijn ook 
verschillende motieven voor te bedenken.
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e x t r a

extra achtergrond en tips bij de opdrachten gericht op het bedenken van een eigen verhaal:

De leerlingen of  jongeren brainstormen over de vragen ‘wie, waar en wanneer’.  
We geven je enkele voorbeelden ter verduidelijking:

wie: bakker, baby, paus, vlieg, fietsbel, enz. …  
Merk op dat het ook dieren en voorwerpen kunnen zijn. 
waar: café, toilet, tuin, Spanje, enz. … 
wanneer: ’s morgens, in de lente, de Middeleeuwen, 500 jaar voor Christus, enz. … Merk op dat 
het zowel om tijdsperiodes gaat als om tijdstippen.

 
Bij zo’n brainstorm is het de bedoeling dat er zoveel mogelijk ideeën worden bedacht.  
Er mag dus nog niet geoordeeld worden! De selectie van ideeën gebeurt immers pas nadien.  
Tracht deze regel ook als begeleider op te volgen en zorg ervoor dat ook de leerlingen of  jongeren nog geen 
waarde-oordelen uitspreken over de bedachte ideeën. Niet de kwaliteit, maar de kwantiteit van de ideeën staat nu 
centraal.

Na het bedenken, komt de selectie. Daarvoor kan je verschillende manieren bedenken. 

Je kan per categorie (wie, waar, wanneer) het meest gekke, leukste, moeilijkste, origineelste, enz. … idee eruit 
kiezen en daarmee verder werken. 
 Je kan ook democratisch werken en alle leerlingen of  jongeren hun top vijf  laten opstellen. Tel alle punten op 
en de ideeën met de meeste punten worden gekozen.  
Of  je kan het toeval laten meespelen. Schrijf  alle ideeën op kaartjes op, steek ze in een zak en trek er enkele 
kaartjes uit. 

met die ideeën wordt er verder gewerkt.  
Uiteraard kan je zelf  ook nog wel manieren bedenken om dit keuzeproces uit te voeren.

Op het einde van deze eerste fase wordt de leerlingen of  jongeren gevraagd om een concept voor een eigen 
verhaal te bedenken. Neem daarbij de volgende twee tips mee.

Stimuleer de leerlingen of  jongeren om naar een ‘eindpunt, pointe of  clou’ toe te werken. Dat rond je verhaal 
duidelijk af  en maakt het ook vaak boeiender. 
Zorg ervoor dat de leerlingen of  jongeren hun verhaal erg eenvoudig houden, net zoals Madden dat doet. 
Met een complex verhaal aan de slag gaan in het vervolg van dit educatieve pakket is immers niet eenvoudig.

e x t r a :  c r e a t i e f  d e n k e n

In feite zijn de leerlingen en jongeren in de voorgaande opdrachten bezig met creatief  denken: ze moeten immers 
zoveel mogelijk creatieve ideeën bedenken en vervolgens met een selectie daarvan verder aan de slag.

In wat volgt, wijken we even uit en geven we je wat extra achtergrondinformatie over het creatief  denken. We 
bekijken heel kort wat creatief  denken is, hoe het proces van creatief  denken eruit ziet en welke technieken je kan 
hanteren om je creatieve gedachten te ondersteunen. Deze informatie is bovendien ook van belang bij andere 
opdrachten uit het educatieve pakket waarbij creatieve ideeën bedacht moeten worden via brainstorm. 
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w a t  i s  c r e a t i e f  d e n k e n ?

“creatief  denken is een geheel van denkattitudes, denkvaardigheden, denktechnieken en 
denkprocessen die de kans op patroondoorbreking, het leggen van nieuwe verbindingen in onze 
hersenen vergroten1.”

Het gaat er dus om dat we via het creatief  denken op ideeën kunnen komen die niet meteen voor de hand liggen, 
m.a.w. ideeën die origineel, vernieuwend, bijzonder, buiten-gewoon, … zijn.

h e t  p r o c e s  va n  c r e a t i e f  d e n k e n .

In grote lijnen kunnen we het proces van het creatief  denken opsplitsen in vier fasen:

startfase: We onderzoeken hier het vertrekpunt of  probleem waarover je creatief  gaat nadenken. In de 
opdracht zijn dit de vragen ‘wie, waar en wanneer’.

divergentiefase: In deze fase gaat het er om zoveel mogelijk ideeën te bedenken: verruim je blik en ga 
voorbij je eerste ideeën. Het codewoord hier is kwantiteit. Hoe meer ideeën, hoe beter. Ook al worden ze te 
gek voor woorden! Je kan deze fase dus het best vergelijken met een ‘brainstorm’. Je stelt je oordeel over de 
ideeën nog uit!

convergentiefase: In deze fase gaat het er om je ideeën te beoordelen, zodat je de beste ideeën overhoudt. 
Uit de veelheid van de vorige fase, kies je nu die ideeën uit waarmee je verder wil. Het codewoord hier is de 
kwaliteit. In de opdracht kies je drie ideeën uit de groep ‘WIE’ en telkens één idee uit de groep ‘WAAR’ en 
‘WANNEER’.

uitwerkingsfase: Je werkt verder met de ideeën die je selecteerde. In de opdracht gaan de leerlingen of  
jongeren die vijf  ideeën met elkaar proberen te verbinden a.h.v. een concept voor een verhaal.

t e c h n i e k e n

De divergentiefase is een belangrijke fase in het creatief  denkproces, maar zeker niet de gemakkelijkste.  
Want hoe kan je zoveel mogelijk originele ideeën bedenken?  
In wat volgt, geven we enkele eenvoudige technieken mee die je tijdens een brainstorm kan inschakelen, zodat je je 
leerlingen of  jongeren extra kan stimuleren in hun creatieve gedachten.

een getal opleggen 
Door een getal op te leggen, daag je jongeren uit om verder na te denken dan ze uit eigen beweging zouden 
doen. 
 
Bijvoorbeeld: ‘bedenk 30 nieuwe personages voor je stripverhaal’ i.p.v. ‘bedenk enkele nieuwe personages voor je stripverhaal’.  
Door jezelf  uit te dagen om veel ideeën te bedenken, kom je vaak tot originelere gedachten.

alternatieven voor het getal 
I.p.v. een getal op te leggen in een brainstorm, kan je ook alternatieven daarvoor bedenken. 
Zo kan je bijvoorbeeld brainstormen vanuit de letters van het alfabet. Elk nieuw idee moet beginnen met de 
volgende letter van het alfabet.

Bijvoorbeeld: bedenk nieuwe locaties waarin je stripverhaal zich afspeelt a.h.v. het alfabet. Amerika, Boomhut, Chinees restaurant, 
Doolhof, enz. … tot Zwembad.
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doen, proberen en actie
In plaats van nieuwe ideeën te bedenken in je hoofd en ze op te schrijven, kan je ook op originele ideeën komen 
door tot actie over te gaan.

Bijvoorbeeld: je moet 10 technieken bedenken om met verf  te werken. In plaats van 10 ideeën eerst te bedenken 
en dan uit te proberen, kan je ook meteen tot actie overgaan. Neem verf  en experimenteer erop los. 

Experimenteren is immers creatief  denken in de actie. Misschien kom je al doende op 10 originele technieken. 

doorschuifsysteem
Via deze techniek bouw je verder op de ideeën van anderen door telkens door te schuiven. In de opdracht uit het 
educatieve pakket omtrent het bedenken van antwoorden op de vragen ‘WIE, WAAR, WANNEER’, wordt deze 
werkwijze ook voorgesteld.

Voordeel hier is dat ideeën van anderen je inspireren tot nieuwe ideeën. 
Of  soms leidt het samenvoegen van jouw idee en dat van een ander tot een nieuw, nog origineler idee.

Je werkt hier het makkelijkst door de groep op te splitsen in deelgroepen en hen ideeën op grote papieren te laten 
noteren. Na een bepaalde tijd schuiven de groepen gewoon door, totdat iedereen bij elke groep aanvullingen 
heeft kunnen noteren.

bloemassociatie
Je associeert vanuit één woord/onderwerp. Dat woord/onderwerp schrijf  je in het ‘hart’ van de bloem. 
Van daaruit vertrekken verschillende ‘blaadjes’ waarin je associaties noteert. 

Voorbeeld

kettingassociatie
In kettingassociatie associeer je woord na woord. Je vertrekt vanuit één woord, maar je gaat steeds verder 
weg van dat woord door telkens vanuit het vorige woord te associëren en niet telkens weer vanuit het eerste, 
oorspronkelijke woord (zoals bij de bloemassociatie).

Voorbeeld:Water-nat-douche-zeep-afwas-keuken-pan-vlees-koe-vlekken-allergie-brandnetel-bos-groen-gras-voetbalveld-mannen-
vrouwen-rok-…

associatiespin
Bij een associatiespin vertrek je vanuit één woord. Van daaruit, maak je twee associaties. Vanuit elk van deze 
twee associaties, maak je weer twee nieuwe associaties. Je hebt er nu vier in totaal.  En dan werk je in feite terug. 
Vanuit elk begrippenpaar, associeer je terug naar één woord. De twee laatste woorden die overblijven, associeer je 
tot slot ook nog tot één woord.

Bijvoorbeeld:     schoen
    leer       voet
   
   stof   jas  teen   slapen

    blauw      bed

      nacht

kader

kaft

reeks

striptekenaar

kunst
boek

tekstballon
Suske en Wiske

s t r i p



Stijloefeningen: 99 manieren om een verhaal te vertellen, Matt Madden                Handleiding voor leerkrachten en begeleiders, Kunst in Zicht i.s.m. Strip Turnhout vzw.

 
15

wedstrijdelement 
In alle technieken die we hier voorstellen, kan je altijd een ‘wedstrijdelement’ inbouwen. Vaak verhoogt dat de 
betrokkenheid en productiviteit van jongeren.

Bijvoorbeeld: twee groepen bedenken om het snelst 10 alternatieven voor tekstballonnen.

door de ogen van iets of  iemand anders kijken. 
In alle technieken die we hier voorstellen, kan je ook altijd een ‘nieuwe bril’ opzetten, waardoor je soms tot 
nieuwe ideeën komt.

Bijvoorbeeld: je bedenkt een stripverhaal waarin er drie personages voorkomen. Je wil een nieuwe variant van dit verhaal bedenken. Kijk 
eens naar het verhaal vanuit de ogen van een vierde personage, m.a.w. vanuit een personage dat niet betrokken is in het verhaal. Hoe 
zou dit vierde personage het verhaal beleven en vertellen? Kijk eens door zijn bril, waardoor je misschien automatisch tot een nieuwe 
variant komt.  

 

Het verhaal komt tot leven

 
 
 in deze tweede stap breng je het verhaal tot leven door het te dramatiseren.  
 We geven je wat extra achtergrond en tips mee omtrent het dramatiseren van een verhaal.

d r a m a t i s e r e n

wat is dramatiseren? 
Dramatiseren is het omzetten van een verhaal of  een tekst in een reeks spelhandelingen, gewoonlijk met gerichte 
voorbereiding en spelopdracht, waarbij het geheel kan gepresenteerd worden.  

wat is het doel van dramatiseren? 
Bij het dramatiseren van een verhaal gaat het erom dat de leerlingen of  jongeren de gebeurtenissen uit het 
verhaal aan den lijve ervaren, waardoor zij…

het verhaal beter gaan begrijpen en daardoor ook gaan verfijnen; 
bij zichzelf  een zekere affiniteit met de personages uit het verhaal ontdekken; 
plezier krijgen in het verhaal door er sterk op betrokken te worden; 
geboeid worden door het spel van anderen.

tips bij het dramatiseren!

Verdeel de personages duidelijk onder de drie spelers. Overloop vooraf  nog even het concept van het verhaal dat 
gespeeld zal worden, zodat dit voor iedereen duidelijk is.

Indien het gemakkelijker is, kan je vooraf  afspreken wie er begint. Misschien kan zelfs de beginzin vooraf  
bedacht worden. Ook de eindzin kan al bepaald worden. Op die manier is het duidelijk wanneer de 
dramatisering van het verhaal begint en eindigt.
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Het verhaal ver ijnen en omvormen tot ‘sjabloon’

in deze derde stap schrijven je leerlingen of  jongeren hun verhaal uit tot een script.  
in het educatieve pakket is de werkwijze om hiertoe te komen duidelijk uitgeschreven. 

Twee tips:

Het script vormt het sjabloon op basis waarvan er in de volgende stappen gevarieerd zal worden. Het is dus het 
vertrekpunt voor al wat nog volgt. Daarom is het belangrijk om dit script goed uit te werken.

Maak het script zeker niet te lang. In een latere fase zal het script omgezet moeten worden in een stripverhaal. 
Gezien de aard van de oefeningen, wordt dat stripverhaal best beperkt tot enkele stripkaders. Daarom is het 
van belang om nu al een ‘eenvoudig’ en ‘kort’ script uit te werken. Spiegel je daarvoor aan de grootte van het 
sjabloon van Matt Madden. 

In de fasen 4 t.e.m. 6 wordt er via diverse opdrachten geëxperimenteerd met verhalende en beeldende bouwstenen 
van de grafische roman, toegepast op het eigen sjabloon. Om met alle bouwstenen aan de slag te gaan heb je veel 
tijd nodig. Het staat je vrij om daarom hierin keuzes te maken. Werk vooral rond die bouwstenen die je interessant 
vindt en waarin je voldoende mogelijkheden en uitdagingen terugvindt.

Spelen met verhaalaspecten

in deze vierde stap werken de leerlingen of  jongeren hun eerste variaties op hun eigen 
verhaal uit door te ‘experimenteren’ met narratieve of  verhalende bouwstenen. 

Geen extra, bijkomende informatie of  tips in deze stap.  
Alle nodige info staat vermeld in het educatieve dossier.

van drama naar strip

 
tijdens de vijfde stap wordt het gedramatiseerde verhaal vertaald in tableaux vivants. 
Door er foto’s van te nemen ontstaat er een ‘beeldende’ versie van het verhaal. Hoe deze vertaling 
precies dient te gebeuren, staat stap voor stap uitgelegd in het educatieve pakket. 

Belangrijke tip:

Probeer het aantal tableaux vivants per scène zo beperkt mogelijk te houden. Als je teveel tableaux maakt, wordt 
de opdracht in het verdere verloop te complex. Probeer per scène dus maximaal drie tableaux te maken en als het 
mogelijk is druk je een scène het best uit in één tableau.
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spelen met grafsche aspecten

 
 
in deze zesde stap werken de leerlingen of  jongeren nieuwe variaties op hun eigen 
verhaal uit door te ‘experimenteren’ met beeldende of   grafische bouwstenen. 

Geen extra, bijkomende informatie of  tips in deze stap. 
 Alle nodige info staat vermeld in het educatieve dossier.

het eindresultaat

 
in deze zevende fase wordt het eindresultaat bekeken en besproken. 

Geen extra, bijkomende informatie of  tips in deze stap.  
Alle nodige info kan je weer terugvinden in het educatieve pakket.

nog drie andere categorieën van variaties

tot slot van dit tweede luik, gaan we nog dieper in op drie andere ‘soorten’ van 
variaties: de oubapo-variaties, de genrevariaties en hommages.  

Daarover vind je alles terug in het educatieve dossier.
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luik 3: de einduitdaging 

maak je eigen 100ste variant van maddens sjabloon.

 
in dit derde luik worden de leerlingen of  jongeren uitgedaagd om zelf  een 100ste variant 
te bedenken op het sjabloon van matt madden. 

Bij voorkeur werken ze deze opdracht individueel of  in kleine groepjes uit.  
Klassikaal of  in de totale jongerengroep werken is te complex voor deze opdracht.

Alle stappen die zij hiervoor moeten ondernemen, staan uitgebreid uitgeschreven in het educatieve dossier.  
We willen je als leerkracht of  begeleider nog twee belangrijke elementen meegeven.

k e u z e  v o o r  a -  o f   b - t r a j e c t

Zoals je kan lezen in het educatieve dossier, dienen de leerlingen of  jongeren te kiezen of  ze voor het uitwerken van 
een 100ste variant wensen te vertrekken vanuit eigen ideeën, vanuit een bestaand stripgenre of  vanuit het werk van 
een bepaalde artiest. In deze laatste optie kies je er voor om een bestaand stripgenre of  het werk van een artiest te 
hanteren als inspiratiebron. Dat betekent dat je de typische ‘kenmerken’ en ‘bouwstenen’ van dat genre of  die artiest 
overneemt in de creatie van je eigen 100ste variant. 

We willen je echter doen inzien dat de keuze voor een traject dat vertrekt vanuit eigen ideeën veel meer vrijheid biedt 
en de leerlingen en jongeren meer uitdaagt in hun eigen creativiteit. Werken vanuit een stripgenre of  het brengen 
van een hommage impliceert immers dat de keuzes die je moet maken inzake ‘bouwstenen’ in jouw plaats worden 
ingevuld. Stimuleer je leerlingen of  jongeren dus in de eerste plaats om te kiezen voor het a-traject. Het b-traject kan 
nadien nog een extra opdracht inhouden.

h e t  c r e a t i e v e  p r o c e s  va n  n a d e r b i j  b e k e k e n

In het uitwerken van een 100ste eigen variant op het sjabloon van Matt Madden, volgen de leerlingen en jongeren in 
feite vier fasen die samen een creatief  proces vormen. Kunst in Zicht beschreef  deze vier fasen in haar visietekst ‘De 
Muzen van Kunst in Zicht’2 en hanteert deze in haar basismethodiek ‘Het Creatief  Quotiënt Verhogen’.

Graag zoomen we hier even op in als extra achtergrondinformatie.

b a s i s m e t h o d i e k :  h e t  v e r h o g e n  va n  j e  c r e a t i e f  Q u o t i ë n t

Kunst in Zicht kiest in haar werking niet in de eerste plaats voor kunst met de grote K. We willen kinderen, 
jongeren en hun begeleiders immers niet tot kunstenaars opleiden. Waar het echter wél om draait is het aanbieden 
van stimulansen om het leven creatief  aan te pakken:  de creativiteitsontwikkeling van kinderen, jongeren en hun 
begeleiders staat centraal.

Naast het Intelligentiequotiënt (IQ) en het Emotioneel Quotiënt (EQ) introduceert Kunst in Zicht daarom het 
Creatief  Quotiënt (CQ). Het CQ verwijst naar de mate waarin je je vermogen tot creativiteit gebruikt. Creativiteit 
omschrijven we daarbij als een proces waarbij je je fantasie en je spontaniteit inzet om een probleem op te lossen of  
om te gaan met een nieuwe situatie.

We kunnen ons de vraag stellen of  we het CQ op een bewuste en doordachte manier kunnen stimuleren.  
Kunst in Zicht is ervan overtuigd dat we het CQ effectief  kunnen verhogen via een leerproces in vier fasen:

1.zintuiglijk waarnemen  2.creatief  denken         3.ongeremd experimenteren     4.vormgeven

Laten we dit leerproces even van naderbij bekijken en toepassen op het derde luik uit het educatieve pakket.
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v i e r  f a s e n  va n  h e t  c r e a t i e f  p r o c e s

 

   

  

zintuiglijk waarnemen

Op een dag komen er honderden, misschien wel duizenden impulsen uit onze omgeving op ons af. 
Via onze zintuigen kunnen we die impulsen opvangen. Vaak gebeurt dat onbewust. 

Een creatief  proces kan aanvangen met zintuiglijke waarneming. We willen kinderen en jongeren stimuleren om 
creatief  waar te nemen d.w.z. bewust waarnemen met alle zintuigen.  Enkel op die manier kunnen we vol 
verwondering openstaan voor de wereld rondom ons. We kijken verder dan onze neus lang is en ontdekken zo 
nieuwe manieren om naar de wereld te kijken. 

creatief denken

Creatief  waarnemen kan leiden tot verwondering. Dat zet ons aan tot het stellen van vele vragen. Die vragende 
houding kunnen we extra stimuleren via het creatief  denken. Het gaat niet om op een gewichtige en ingewikkelde 
manier te fi losoferen, maar om samen te denken over de dingen die ons verwonderen. Het doel van het 
creatief  denken is erop gericht om vanuit creatieve vraagstelling en het samen denken, verder te komen dan de eerste 
voor de hand liggende gedachten. 

ongeremd experimenteren
 
De creatieve inzichten die we bekomen via het creatief  denken, zetten we in de derde fase van het creatief  proces 
om in creatieve actie. Improvisatie en experiment zijn hierbij dé manieren bij uitstek. Spel en experiment bieden 
ons de kans om op een speelse en ongeremde manier onze creativiteit naar buiten te laten komen, om 
eindeloos dingen uit te proberen en om grenzeloos op onderzoek te gaan. Dé ideale manier dus om onze creatieve 
gedachten om te zetten in actie via een uitgebreid gamma aan media en materialen!

vormgeven
 
Nadat je geëxperimenteerd hebt met diverse media en materialen, zoek je een vorm waarin je je creatieve 
gedachten het best tot uitdrukking kan brengen. Voor iedereen kan dat verschillen. De ene drukt zich liever 
uit in woorden, de ander in beweging, de ene verklankt zijn gedachten, terwijl de ander ze liever tekent. Iedereen 
heeft zo zijn eigen unieke uitdrukkingsmiddelen en –mogelijkheden.  

Het ‘eindproduct’ waarin het creatief  proces tot slot kan resulteren, zet op zijn beurt weer een nieuw proces in gang. 
Door de waarneming van dit ‘eindproduct’ krijgen we misschien weer nieuwe, creatieve gedachten die ons prikkelen 
om tot actie over te gaan. Op die manier vormt het creatieve proces een perpetuum mobile.

vormgeven
zintuiglijk
waarnemen

experimenteren creatief denken
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We hebben zonet het creatief  proces beschreven in zijn algemeenheid, los van een specifieke context.  

kunnen we dit nu terugvinden in de ontwikkeling van de 100ste eigen variant op maddens sjabloon?  
Uiteraard. Laten we dat even onder de loep nemen.

zintuiglijk waarnemen
 
In deze eerste stap wordt het sjabloon van Matt Madden grondig bestudeerd. Via zintuiglijke waarneming van dit 
vertrekpunt achterhalen we welke keuzes Madden heeft gemaakt inzake de verhalende en grafische bouwstenen. Op 
die manier brengen we het ‘thema’ in kaart waarop Madden zelf  vervolgens varieert en waarop we zelf  ook zullen 
variëren.

Door dit ‘vertrekpunt’ tot in het kleinste detail waar te nemen en te onderzoeken, prikkelt het ons om zelf  te gaan 
nadenken over de keuzes die wij zouden maken als we zelf  een variant uitwerken.

creatief denken

In deze tweede stap worden we uitgedaagd om zelf  te gaan nadenken over onze hoogstpersoonlijke variant. Welke 
keuzes maken wij wat betreft de verschillende bouwstenen? Hoe gaan wij ze invullen en combineren? Welke ideeën 
kunnen wij zelf  bedenken?

Het komt er hier op aan om gedurfde, originele ideeën te bedenken en keuzes te maken, zodat de 100ste variant een 
hoogstpersoonlijk exemplaar wordt. De technieken van het creatief  denken die we daarstraks beschreven, kunnen 
ons hierbij helpen.

ongeremd experimenteren

De keuzes die we daarnet maakten en de ideeën die we bedachten, worden nu tot uitdrukking gebracht. Ideeën 
moeten immers naar buiten gebracht worden, anders blijven ze als concepten in ons hoofd rondzweven.

Alle ideeën omtrent de verhalende aspecten worden nu voor het eerst tot uitdrukking gebracht in de vorm van een 
script. De ideeën die bedacht zijn voor de beeldende aspecten worden nu ook voor het eerst uitgeprobeerd via het 
uitwerken van een storyboard.

Deze fase is erop gericht om ideeën uit te proberen. Fouten mogen dus gemaakt worden! We experimenteren in deze 
fase met de inhoud en de vorm van onze eigen 100ste variant. Het gaat om testen, schrappen en opnieuw beginnen, 
totdat de 100ste variant tot leven komt zoals we hem in ons hoofd in de vorige fase bedacht hadden.

vormgeven

In deze laatste stap worden de experimenten uit de vorige fase afgesloten. We gaan nu onze 100ste variant effectief  tot 
uitvoering brengen volgens de ideeën die we bedacht hebben én volgens de technieken die werden uitgeprobeerd.

Deze 100ste variant vormt uiteraard ook geen eindpunt. Het kan anderen weer inspireren om nog nieuwe variaties te 
bedenken en uit te werken. Het creatief  proces is dus oneindig…

Eenmaal de eindresultaten klaar zijn, is het interessant om deze in groep te bekijken en te bespreken. Het is hier niet 
de bedoeling om de eigen varianten te beoordelen, wel om ze te analyseren en hun effecten te bespreken.
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bekijk en bespreek per eindresultaat volgende topics:

Met welke narratieve en welke grafische bouwstenen werd er hier geëxperimenteerd?
Op welke manier werden deze bouwstenen precies gebruikt?
Waarin verschilt deze variant met het sjabloon van Matt Madden? Wat zijn de grootste 
verschilpunten?
Welk(e) effect(en) krijgt het stripverhaal door de gemaakte keuzes? Welke indruk maakt het op jou 
als lezer/kijker?
Als je het eindresultaat nog zou kunnen aanpassen, wat zou jij dan nog veranderen?
Geeft het eindresultaat je inspiratie voor een nieuwe variant? Zo ja, op welke manier? 
Enz. …

vergeet niet om de eindresultaten op te sturen!  
per trimester wordt de beste inzending gekozen en beloond met een leuke prijs! 

de rol en attitude van de begeleider
 
 
Wanneer je met je leerlingen of  jongerengroep met dit educatieve pakket aan de slag gaat, is je begeleidingshouding 
uiteraard heel belangrijk. We geven je hierover enkele belangrijke aandachtspunten en tips mee: 

respect
Het is belangrijk om als begeleider respect te tonen voor de verschillen tussen je leerlingen/jongeren en elk van 
hen te benaderen met empathie en warmte. Je aanvaardt de inbreng die van je leerlingen/jongeren komt en geeft 
die inbreng ook een plaats. Je persoonlijke voorkeuren schuif  je dus opzij. Als begeleider vraag je respect van je 
leerlingen/jongeren voor elkaar en voor elkaars creatief  proces.

veiligheid
Je schept veiligheid en geeft vertrouwen door de leerlingen/jongeren te erkennen en positief  te begeleiden. Daarbij 
stel je het creatieve proces centraal i.p.v. het creatieve product.

verwondering
(Muzisch-) creatief  werken is eigenlijk spelen combineren met leren. Om dat mogelijk te maken stimuleer je de 
nieuwsgierigheid en fantasie van de leerlingen/jongeren, laat je ruimte voor het toeval en daag je uit tot vernieuwing 
door verrassende invalshoeken aan te bieden.

uitdaging
Je biedt je leerlingen of  jongeren voldoende uitdaging. Dit kan je bereiken door hen te stimuleren tot een kritische 
houding, door vragen te stellen, inzichten en leerpunten mee te geven, door opbouwende kritiek bespreekbaar te 
maken, door opdrachten op te bouwen volgens mate van complexiteit, door hen verder te laten kijken dan hun neus 
lang is, door hen te stimuleren om niet voor de hand liggende ideeën te kiezen, …

ruimte
Bied je leerlingen of  jongeren voldoende ruimte aan om creatief  te denken en te experimenteren. Enkel dan kan 
creativiteit naar boven komen en zijn plaats krijgen. Blok ideeën van je leerlingen of  jongeren niet meteen af, maar 
geef  hen vooral de ruimte om ideeën uit te proberen.
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addendum:  

het educatieve pakket voor individueel gebruik

 
Zoals reeds aangegeven, bestaat er ook nog een educatief  pakket dat werd uitgewerkt om jongeren individueel rond 
het boek van Madden te laten werken.

Uiteraard staat het je vrij om ook dit dossier erbij te betrekken in de klas- of  de jongerengroep.  
Je kan immers opdrachten en oefeningen combineren.

Beide dossiers verschillen enkel op het vlak van de opdrachten in het tweede luik.  
In het educatieve pakket voor individueel gebruik bestaat dit luik uit losse, individuele opdrachten die je 
voorbereiden op de creatie-opdracht in het derde luik.  
Ze kunnen dus zeker een meerwaarde vormen bovenop de opdrachten uit het dossier voor groepsverband.  
Bovendien kunnen deze individuele opdrachten ook perfect uitgevoerd worden in groepsverband. 

Aarzel dus niet om beide pakketten naar eigen aanvoelen en goeddunken te combineren.

colofon

Dit educatieve pakket kwam tot stand door samenwerking tussen Kunst in Zicht en Strip Turnhout vzw.

Voor meer informatie, vragen of  feedback omtrent het educatieve pakket kan je contact opnemen met Strip 
Turnhout vzw en/of  Kunst in Zicht

Kunst in Zicht     Strip Turnhout vzw
Warandestraat 42     Warandestraat 42
2300 Turnhout     2300 Turnhout
(t) 014/472335     (t) 014/472343
(f) 014/420821     (f) 014/420821
kiz@warande.be     stripturnhout@warande.be
www.kunstinzicht.be    www.stripturnhout.be

Strip Turnhout vzw is organisator van het tweejaarlijkse, gelijknamige festival, het oudste en grootste stripfestival 
in Vlaanderen en maakt in opdracht van het Antwerpse provinciebestuur ook het tweemaandelijks stripmagazine 
‘Stripgids’, dat gratis beschikbaar is voor de bezoekers van de openbare bibliotheken van de provincie Antwerpen.

Kunst in Zicht is, als bemiddelaar van kunst via kunsteducatieve projecten, een structureel samenwerkingsverband 
tussen de Warande en het Provinciaal Vormingscentrum in Malle. De projecten van Kunst in Zicht willen kinderen, 
jongeren en hun begeleiders dichter in contact brengen met kunst en kunstenaars.
 
Concept en uitwerking van het educatieve pakket: Femke Bauwens, Jelle De Grauwe, Joke Klaassen en Hans Van 
Regenmortel. 

Eindredactie: Jelle De Grauwe

Vormgeving: Joke Klaassen

Met dank aan: Bart Gaublomme, Sandra Lenaerts, Toon Horsten, Eva Steel, Leen Thielemans, Koen Van Rompaey 
en Linne Vermeiren.

Noten:
1. BYTTEBIER, I. (2002). Creativiteit Hoe? Zo! Lannoo: Tielt.
2. JOSEPH, A., & THIELEMANS, L. (2006). De Muzen van Kunst in Zicht.  
Je kan deze visietekst gratis downloaden via www.kunstinzicht.be.
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evaluatieformulier

 
Mogen we je vragen om onderstaand evaluatieformulier in te vullen? Je vindt er een aantal stellingen die je moet 
beoordelen door een cijfer tussen 1 en 7 in te kleuren. Eventueel kan je jouw beoordeling ook schriftelijk toelichten. 
Stuur het ingevulde formulier op naar:

Kunst in Zicht 
Warandestraat 42 
2300 Turnhout 
kiz@warande.be

Op die manier kunnen wij het educatieve pakket aanpassen en voortdurend verbeteren.  
Alvast bedankt voor je medewerking!

 
De opdrachten hebben een ‘goede’ moeilijkheidsgraad, m.a.w. ze zijn niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk:

akkoord    1                 2                  3                 4                  5                 6                  7           niet akkoord

Welke opdracht(en) is/zijn té moeilijk en welke té makkelijk?   
 

De opdrachten kan je gemakkelijk in groep/groepjes uitvoeren:

akkoord    1                 2                  3                 4                  5                 6                  7           niet akkoord

Welke opdracht(en) kan je moeilijk alleen uitvoeren?

In de opdrachten zit er voldoende variatie en afwisseling:

akkoord    1                 2                  3                 4                  5                 6                  7           niet akkoord

Waarom wel/niet?

De opdrachten zijn altijd duidelijk geformuleerd. Ik begrijp steeds wat er precies bedoeld wordt:

akkoord    1                 2                  3                 4                  5                 6                  7           niet akkoord

Welke opdracht(en) is/zijn niet duidelijk?
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Het aantal opdrachten is goed (niet teveel, niet te weinig):

akkoord    1                 2                  3                 4                  5                 6                  7           niet akkoord

Waarom wel/niet?

De opdrachten zijn leuk om uit te voeren:

akkoord    1                 2                  3                 4                  5                 6                  7           niet akkoord

Welke opdrachten niet en waarom?

De oefeningen volgen elkaar op een logische manier op, m.a.w. er zit een goede opbouw in het ganse pakket:

akkoord    1                 2                  3                 4                  5                 6                  7           niet akkoord

Waarom wel/niet?

Door het educatieve pakket heb ik meer inzicht gekregen in het boek ‘Stijloefeningen’ van Matt Madden:

akkoord    1                 2                  3                 4                  5                 6                  7           niet akkoord

Waarom wel/niet?

Door het educatieve pakket krijg je meer inzicht in het principe van variëren:

akkoord    1                 2                  3                 4                  5                 6                  7           niet akkoord

Waarom wel/niet?

Het educatieve pakket sluit aan bij de muzisch-creatieve vorming in het secundair onderwijs:

akkoord    1                 2                  3                 4                  5                 6                  7           niet akkoord

Waarom wel/niet?
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Tot slot: welke opmerkingen, bedenkingen en/of  tips heb jij nog voor dit educatieve pakket?

evaluatie van de handleiding voor leerkrachten en begeleiders

De handleiding voor leerkrachten en begeleiders vormt een meerwaarde bij het ganse educatieve pakket:
 
akkoord    1                 2                  3                 4                  5                 6                  7           niet akkoord

Waarom wel/niet?
   
 

 
De handleiding geeft mij voldoende extra informatie, tips en tools die ik als begeleider nodig heb om met het educatieve pakket te werken:

akkoord    1                 2                  3                 4                  5                 6                  7           niet akkoord

Indien niet: wat mis je nog aan informatie, tips en tools?

 
Tot slot: welke opmerkingen, bedenkingen en/of  tips heb jij nog voor de handleiding bij dit educatieve pakket?


