
Vak: Kunstvak Art & Design                                          Afdeling: VWO 
 
Art & Design is hét vak voor jou als je het leuk vindt om met hoofd, hart èn handen te 
werken en er van houdt om aandacht te besteden aan het op een bijzondere manier 
vormgeven aan je ideeën.  Hetzij door te filmen, te fotograferen, te schilderen, tekenen, 
boetseren enz.  
Als jij deel wilt gaan uitmaken van de grote groep creatieve mensen die mede gaat bepalen 
hoe onze toekomstige omgeving er uit gaat zien dan is Art & Design zeker een must voor jou.  
Bij Art & Design leer je alles over de kunstuitingen van heden en verleden. Van design tot 
architectuur, van reclame tot videogames, van muziek tot dans en theater. Ook leer je inzien 
wat dat allemaal met elkaar te maken heeft. Je leert het te waarderen, er over mee te 
praten en er een mening over te hebben die verder gaat dan “mooi”of “lelijk”. Goed voor je 
algemene ontwikkeling want vergeet niet: iedereen heeft dagelijks en overal te maken met  
Art & Design producten. 
Creativiteit is op het ogenblik een heel belangrijk Nederlands export product. De 
Nederlandse creatieve industrie is internationaal een top 10-speler.   
 

      

         
 
De lessen Art & Design bestaan uit 2 delen:  
-- De praktijklessen Art & Design (zelf dingen bedenken en maken)  
--  Lessen Cultuurbeschouwing (kijken, luisteren, leren en je mening vormen over de wereld 
van de “makers”).  
De lessen Cultuurbeschouwing (heet in het examen officieel “Kunst Algemeen”) monden uit 
in een centraal schriftelijk eindexamen. De lessen Art & Design worden afgesloten met een 
schoolexamen, bestaande uit drie of vier grotere praktijkopdrachten.  
Beide onderdelen wegen even zwaar voor de bepaling van het eindcijfer. 
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** NTers en NGers: gelieve je  te melden bij je docent A&D voor de mogelijkheden.                         

 
 


