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 Positief-negatief 

 
Fase 1: Oriënteren 
  
Dit ga je de leerlingen leren: 
 

 Vorm: vorm en restvorm 
Vertel dat je ze iets gaat leren over vorm en restvorm. Vraag leerlingen of ze weten 
wat het is. Leg het zelf uit of toon het filmpje.  

  
 Werkwijze: knippen en plakken van papier 

Het tweede leerdoel is knippen en plakken van papier: symmetrische vormen. Doe 
de techniek zelf voor of toon het filmpje. Geef de leerlingen een oefenvel en laat ze 
zelf een aantal symmetrische vormen knippen. Leg meteen de koppeling met vorm 
en restvorm. 

  
De leerlingen passen knippen en plakken van papier en vorm en restvorm toe in een 
opdracht met de volgende betekenis: 
 

 Positief-negatief 
Toon het filmpje en bespreek het kort. Leg ook nu weer de koppeling met vorm en 
restvorm. 

 
Benoem de opdracht: 
Maak een collage van een portret met een positieve en negatieve kant. 
  
Fase 2: Onderzoeken 
  

 Knip en schuif 
Geef leerlingen de tijd om te onderzoeken wat ze willen maken. Ze kunnen dat doen 
door allerlei vormen te knippen en te schuiven. Lijm is nog niet beschikbaar. Wil je 
het onderzoek verdiepen? Gebruik dan de bouwsteen ‘knip en schuif’.  

  
Fase 3: Uitvoeren 
 
• Stel individueel reflectievragen. 
• Bekijk wanneer nodig nogmaals (delen van) de filmpjes. 
• Houd een tussentijdse beschouwing, in groepjes of klassikaal. Je kunt hiervoor de 

vragen van de evaluatie gebruiken. 
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 Als de vormen voor het portret af zijn en er flink mee is geschoven, wordt het 
geheel vastgeplakt op een ondergrond.  
 

Fase 4: Evalueren 
 

 Nabespreken: wat hebben we geleerd? 
Bespreek de vragen op het digibord klassikaal of laat leerlingen de vragen in 
groepjes of individueel beantwoorden. De vragen kunnen ook gebruikt worden bij 
een tussentijdse beschouwing of als reflectievragen tijdens het onderzoeken en 
uitvoeren. 

 
Gebruik bouwstenen 
• Bovenstaande beschrijving is een richtlijn geen keurslijf. Voel je vrij de volgorde van 

de bouwstenen naar eigen inzicht aan te passen.  
• Is het doel van een bouwsteen al bekend, dan is een korte mondelinge herhaling 

voldoende.  
• Vind je 2 nieuwe leerdoelen te veel voor je leerlingen? Kies dan het doel uit dat ze 

het hardst nodig hebben voor de opdracht en laat de andere vervallen.  
 
Kerndoel 34 en 52 
De les heeft de uitspraak ‘Negatief is het nieuwe positief’ als uitgangspunt. Je bespreekt 
de betekenis van deze woorden en legt een link met Covid-19. Met deze les kun je 
aansluiten bij kerndoel 34: Leerlingen leren zorg te dragen voor de gezondheid van 
henzelf en anderen, meer specifiek het rekening houden met anderen. Wanneer je 
inzoomt op het ontstaan van fotografie kun je ook kunnen aansluiten bij kerndoel 52: De 
leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het tijdvak: burgers en stoommachines. 
In dit tijdvak ontstond de fotografie. 
 
En verder 
Een negatief is een tussenstadium in het fotografische proces dat bij het gebruik van 
lichtgevoelige materialen noodzakelijk is om een beeld te kunnen maken. Bij zwart/wit 
fotografie is de negatieve kleur van een zwarte achtergrond: wit. Bij kleurenfotografie 
werkt het op een soortgelijke manier. De kleur van het positief en negatief zijn 
complementair aan elkaar. Rood wordt groen en geel wordt paars. 
 

 


