
In deze lessenserie maak je een eigen kunstwerk met de 
‘Hoofdstukken’ van Jan Fabre als inspiratiebron. 
Door de stappen te volgen in deze lessenserie kruip je in 
het hoofd van een kunstenaar. Een kunstenaar weet meestal 
vooraf niet hoe het kunstwerk er uit zal komen te zien. Hoe 
verder je in het proces komt, hoe duidelijker het wordt hoe 
jouw kunstwerk eruit komt te zien.

NIVEAU:
Leerlingen van de basisschool, groep 5-8. Deze les is gebaseerd 
op 30 leerlingen.

OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT:
Maak een kunstwerk met een gezicht als uitgangspunt en vergroot 
de emotie in dat gezicht door toevoegen van dierlijke elementen.

DOEL
Naar aanleiding van de kunstwerken van Jan Fabre maken de leer-
lingen een eigen kunstwerk met gezicht als uitgangspunt.

DUUR
3 lessen van 1,5 uur
voorbereiding voor leerkracht op basis van 30 leerlingen; gemid-
deld 1 uur per les.

OPBOUW SERIE
Les 1: Ontwerpen en de basis voor het gezicht maken
Les 2: Gezicht verfijnen, emotie en dierlijke elementen toevoegen.
Les 3: Beschilderen van het kunstwerk, titel bedenken

NODIG
Keramiekoven (tot 1000 graden Celcius)
Als er geen keramiekoven beschikbaar is kan de stap van het bak-
ken en het maken van een sokkel worden overgeslagen. Het werk 
is dan wel veel kwetsbaarder.

Jan Fabre
door Eveline Kieskamp

HOOFDSTUKKEN



 

LES 1 ontwerpen
Tijdens de eerste les maken de leerlingen een ontwerp voor hun 
kunstwerk.

MATERIALEN:

30 potloden 
30 wit A4-papier
20 kg klei, geelbakkend, grove chamotte
oude kranten
prints van dieren
30 houten onderleggers
6 lijm
30 plastic zakken

GEREEDSCHAPPEN:

15 handspiegeltjes
15 scharen
15 rolstokken
1 kleisnijder

Bekijk de 3 afbeeldingen van de kunstwerken van Jan Fabre.  Be-
spreek de afbeeldingen aan de hand van de volgende vragen:
 * Wat zie je?
 * Welk verhaal zou het beeld vertellen?

Laat op een vel papier een ovale ei-vorm tekenen
Bespreek met de leerlingen wat emoties zijn (bang/blij/verdrietig/
boos/..) en hoe dat er uit ziet in het gezicht. Laat ze de emoties voor-
doen of laat ze in de spiegel kijken. Laat de leerlingen een emotie 
kiezen die ze aanspreekt.
Laat ze in de ovale vorm de ogen/neus/mond tekenen en probeer 
de emotie er in te tekenen. Overdrijf bij het tekenen van bijv. de 
wenkbrauwen.
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VOORAF: 

Enige kennis van werken met klei is noodzakelijk, 
zoek 3 afbeeldingen van Jan Fabre om te bespreken
zoek en print afbeeldingen van dieren (zwart/wit)

Laat de leerlingen bij hun emotie een dier uitzoeken. Door een 
dier te koppelen aan hun emotie wordt deze versterkt.
Knip delen van het dier uit en plak deze op het getekende 
gezicht.

Geef elke leerling een flinke bol klei en laat ze dit uitrollen tot 
een ovaal van ongeveer 30 x 20 cm. Maak van 3 krantenpagi-
na’s 3 proppen, leg ze dicht tegen elkaar aan en ‘drapeer’ de 
uitgrolde vorm erover heen. Zorg dat er een ruimtelijke ge-
zichtsvorm ontstaat.
Als er nog tijd is kan er een neus op worden geboetseerd, de 
ogen iets worden ingedrukt en de mond opengesneden.
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Leg elk kunstwerk op een dubbelgevouwen pagina krant op 
de houten onderlegger. Doe om elk kunstwerk een plastic zak, 
vouw deze dicht onder het werk en laat op een stuk tape de 
naam erop zetten. Laat iets harder worden tot de volgende les. 

LESUITLEG:



MATERIALEN:

klei (wat over is)
oude kranten
schetsen van de vorige week
bakjes water (per 4 ll. 1 bakje)

GEREEDSCHAPPEN:

30 kwastjes
30 sateprikkers
kleisnijder

klei op de oude klei ‘plakken’. Een streepjescode maak je door op 
de plek waar de nieuwe klei wordt aangebracht, kleine streepjes 
te zetten. De streepjes maken de bovenste laag klei ‘open’. Door 
er vervolgens wat water op te kwasten maak je de bovenste laag 
oude klei in dezelfde vochtigheid als de nieuwe klei die je er aan 
bevestigt.

Als de leerlingen nog geen neus/mond/ogen hebben aange-
bracht is het goed om hiermee te starten.

De leerlingen bekijken hun schetsen en maken de onderdelen van 
het dier die op de schets te zien zijn. De delen mogen uit verhou-
ding zijn om de emotie te vergroten. De leerlingen bevestigen de 
dierlijke onderdelen aan de kop met de streepjescode.

KEUZE 1 als er gebruik wordt gemaakt van de sokkels (les 3): 
De kinderen maken een gat van ongeveer 1,5 cm aan de onder-
kant van de kin. Aan de binnenkant van het voorhoofd moet er een 
bol klei worden bevestigd waar een holte van ongeveer 2 cm in is 
geduwd. De volgende les komt daar en houten staafje doorheen 
om ze op een sokkel te zetten.

KEUZE 2 zonder sokkel: De kinderen maken een gat bovenin het 
voorhoofd, hier kan dan een touwtje aan worden bevestigd om 
het werk op te hangen.
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LES 2 verfijnen
Tijdens de tweede les verfijnen de leerlingen hun kunstwerk en 
maken ze de dierlijke elementen aan het hoofd vast
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Leg de kunstwerken op de tafels met de bakjes water, kwasten en 
sateprikkers.
Voordat de leerlingen verder gaan is het goed om een stukje tech-
niek uit te leggen. Als je een stuk nieuwe klei op de oude klei aan-
brengt moet je eers de oude klei een ‘streepjescode’ inkrassen met 
de sateprikker en natmaken met het kwastje. Daarna kun je nieuwe

VOORAF:  

Houd goed in de gaten dat de kunstwerken niet te droog worden.

LESUITLEG:



MATERIALEN:

30 sokkels (zie onder)
4 tubes montagekit 
6 bakjes voor verf
3 potten acryl-goudverf
gebakken koppen
karton voor titels met gaatje erin
touw

GEREEDSCHAPPEN:

30 kwastjes
15 zwarte stiften/pennen
digibord

Giet de beton in de bakjes totdat je een laag hebt van onge-
veer 7 cm hoog.
Doe de dekseltjes op de bakjes en zet het houten stokje erin. 
Duw het stokje tot op de bodem en zorg dat het recht staat. 
Laat het een dag drogen en zet het deksel scheef zodat het 
verder kan drogen. Haal het totaal uit het plastic bakje.VOORBEREIDING, KEUZE, minimaal 3 dagen van tevoren: 

Voordat de kinderen verder kunnen met hun koppen moeten ze wor-
den gebakken op 1000° C.

Daarnaast moeten er sokkeltjes worden gemaakt. Hiervoor is nodig: 
 * 2 x 20 kg beton aanmaken met water
 * 30 plastic bakjes met deksel (14- 16 cm doorsnede)
 * 30 stokjes van 1 cm doorsnede, 30 cm lang
 * boormachine met mixhaak
 * boortje 1 cm doorsnede
 * emmer om beton in te mengen
Je kunt er voor kiezen om het kunstwerk niet op een sokkel te zetten. 
In dat geval kun je deze stap overslaan.

WERKWIJZE:
Boor in ieder dekseltje een gaatje. Zet de bakjes alvast alle 30 klaar. 
Zaag de stokjes evt. op maat. Maak het beton aan zoals op de ver-
pakking staat. Meng een halve zak per keer aan zodat je niet alles in 
1 keer giet. 

LES 3 afwerken
Tijdens de derde les werken de leerlingen het beeld af door het te 
schilderen en op de sokkel te bevestigen. Let hierbij op de voorbe-
reiding van de sokkel en het bakken van de koppen.

LESUITLEG:

Dek de tafels af met zeil om verfvlekken te voorkomen. Zet voor 
elke leerling een sokkel klaar met de kop erbij. Doe verf in de 
bakjes en leg de kwastjes klaar.

Laat de leerlingen de koppen beschilderen met goudverf; de 
binnen- en de buitenkant. Eventueel mag de sokkel ook wor-
den geverfd.

Als de leerlingen klaar zijn met verven mag er een flinke 
klodder montagekit in de bovenste holling die vorige week 
gemaakt is in de bolop de achterzijde van de kop. Hier komt 
straks het bovenste stukje van het houten stokje in. Met de kit 
komt het goed vast te zitten. 
Nu mag de kop op de sokkel worden gezet. Ga eerst met het 
stokje door het gat in de kin en vervolgens in de holling op de 
bol. (zie afbeeldingen op de volgende pagina) 
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Als laatste bedenken de leerlingen een titel voor het werk. Jan 
Fabre heeft zijn werk ‘Hoofdstukken ‘ genoemd. Een dubbelzin-
nige titel. Praat daarover met de kinderen; wat roept de titel bij 
je op? Laat een foto van de hoofdstukken zien op het digibord.
De hele klas maakt nu ook 30 hoofdstukken maar elk hoofdstuk 
heeft zijn eigen titel. 
Laat de leerlingen een titel bedenken die je ook dubbel kunt 
interpreteren. 

De titel schrijven ze op een kartonnen kaartje samen met hun 
naam en jaartal. Daarna bevestigen ze dit met een touwtje aan 
hun kunstwerk.

Het is voor de kinderen leuk om een echte expositie van de 
kunstwerken te maken waar familie mag komen kijken.
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