
 

  

Beeldende vormgeving 
 

In iedere klas zit wel iemand die goed is in of plezier heeft in bijvoorbeeld musiceren, dansen, 
toneelspelen of tekenen, schilderen en fotograferen. Je leert je interesses en talenten te ontdekken 

en te ontwikkelen. Succeservaringen geven je zelfvertrouwen en trots. 
 
In de eerste klas maak je kennis met het vak Beeldende Vormgeving (BVG). Tijdens de lessen leer je 
verschillende technieken, maar ook leer je met gereedschappen en materialen om te gaan. Door de 
diverse opdrachten kan je alles wat je geleerd hebt samenbrengen tot een mooi project. 
 
Samen hopen we dat je plezier heb in BVG, ook als je het moeilijk vindt om te tekenen of vind je het 
lastig om op ideeën te komen. Met elkaar komen we tot mooie oplossingen en ideeën. 
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Maskers maken 
  
GESCHIEDENIS 
  
Het masker is op vele manieren sterk verbonden met de geschiedenis en tradities van mensen en 
heeft meerdere betekenissen.   
  
Mensen zetten een masker op om zich te vermommen, om zichzelf er feestelijk uit te laten zien en 
om zich te beschermen. Bij veel gelegenheden in de geschiedenis speelden en spelen maskers een 
grote rol. In de verschillende culturen heeft het masker een lange geschiedenis. Ik zal een paar 
voorbeelden noemen. 
  
Carnaval  
  
Maskers spelen een rol bij bepaalde feestdagen. Bij het volksfeest Carnaval horen verkleedpartijen. 
Het feest begint op 11 november. 11 is van oudsher het getal van dwazen en gekken. Carnaval wordt 
in de wereld op heel veel verschillende manieren gevierd. Het Nederlandse Carnaval is heel anders 
dan het Carnaval in Rio de Janeiro of het Carnaval van Venetië. Wat wel overal hetzelfde is dat 
mensen zich verkleden. Mensen doen zich anders voor: verkleden zich en dragen gekke of juist mooie 
masker.  
  
Superhelden   
  
Een superheld is een karakter dat veel voorkomt in strips, films en tv-series. Het gaat om een held 
met superkrachten of andere bovenmenselijke eigenschappen. Bekende superhelden zijn 
Spiderman, Zorro en Batman.  Hun kostuums zijn het handelsmerk van de superhelden. Bij het 
kostuum hoort een masker, dat ze een nieuwe identiteit geeft. De maskers zijn soms klein rond de 
ogen, of bedekken het hele gezicht.  
  
Culturele maskers - maskers uit Afrika  
  
Maskers zijn een heel belangrijk onderdeel van de Afrikaanse cultuur. Ze worden daar niet gebruikt 
om te verkleden. Het Afrikaans masker dient als middel om de geest van de voorouder te laten 
spreken. De betekenis van het masker is niet gemakkelijk uit te leggen.  Elk Afrikaans volk heeft zijn 
eigen type maskers, met een eigen betekenis en een eigen gebruik. Die kunnen sterk van elkaar 
verschillen. De Afrikaanse maskers worden gemaakt met natuurlijke materialen. 
  
  
 
 



Opdracht 
 
Wat heb je nodig?   
o Masker  
o Schaar  
o Hobbylijm  
o HB potlood 
o Stiften  
o Allerlei (versier)materialen die op school te vinden zijn  
  
STAP 1 – SOORT 
Bedenk wat voor soort masker wil je gaan maken? 
Misschien wil je wel een superheldenmasker maken of een 
mooi kleurrijk carnavalsmasker? Of misschien een heel eng 
masker?  
 
Heb je echt geen idee? Kijk dan eens op internet voor 
inspiratie…  
 
STAP 2 - VORM  
Welke vorm hoort bij je gekozen soort masker? Hiernaast 
zie je een aantal voorbeelden. Teken eerst met een grijs 
potlood de vorm op het masker. Je kan ook de ogen of de 
mond ook in een andere vorm geven. Daarna knip je het 
masker in de juiste vorm.  
 
STAP 3 – VERSIEREN  
Dan de leukste stap… Het versieren van je masker! Met stift of verf zorg je dat je masker een 
basiskleur krijgt. Of misschien wil je het wel wit laten… Daarna kan je weer met potlood lijnen of 
vormen op het masker tekenen om ze daarna over te trekken met stift of verf. Daarna kan je er nog 
van alles op plakken…  
 
Succes! Maak er iets moois van! 
 
Is het masker klaar en droog? Dan kan je het elastiekje dat in de verpakking zat vastmaken in de 
gaatjes aan weerzijde van het masker.  
  
EINDRESULTAAT 
 
Als alle maskers af zijn, zouden wij het heel erg leuk vinden als jullie een groepsfoto maken met 
jullie maskers en mailen naar Mieke Reinders - rei@zcll.nl  
 
We zijn erg benieuwd naar jullie mooie creaties!  
 
Groetjes van het BVG-team Emmeloord, 
 
Ester Hoogeveen  
Miranda Hoekstra  
Mieke Reinders 


