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Nadat de leerlingen de Public Pictures Tour hebben gelopen en MOTI hebben bezocht, kunnen zij actief en 
creatief aan de slag met de foto’s die ze hebben gemaakt. In deze verwerkingsles kan gekozen worden uit 
verschillende lessuggesties. De opdrachten zijn zo geformuleerd, dat ze gelijk kunnen worden overgedragen 
aan de leerlingen.
De lessuggesties sluiten aan bij de vakken CKV, tekenen en Digitale Media.
 
  Dit symbool geeft aan dat het gaat om een creatieve opdracht op de computer. De aanschaf  
  van dure software is niet nodig. Er worden suggesties en tips gegeven over gratis 
  (open source) software.
 
  
  Dit symbool geeft aan dat het gaat om een creatieve opdracht door middel van handwerk:  
  tekenen, schilderen, collage etc.
 



JOUW STRAATBEELD IN EEN SPACE INVADER

 
Gebruik voor deze opdracht de mooiste foto’s die jij hebt gemaakt tijdens de Public Pictures Tour. Op 
bijlage 1 vind je de modellen van de Space Invaders. Kies één van de modellen die jou aanspreekt.
Omdat de pixels vierkant zijn, zul je binnen de foto’s die je hebt geselecteerd vierkante uitsneden moeten 
maken. Verzamel zoveel foto’s als je nodig hebt om jouw model te kunnen ‘nabouwen’. Tel dus eerst het 
aantal pixels, dan weet je hoeveel foto’s je nodig hebt. Maak alle uitsneden even groot en leg ze aan elkaar 
om jouw eigen Space Invader te kunnen maken. Bedenk vooraf hoeveel ruimte je nodig hebt.
 
 Benodigdheden:
 
 Schaar, lijm, liniaal, potlood, groot papier of karton, printer om foto’s te printen, water, penselen en  
 plakkaatverf.
 
 Variatie: maak met de gehele klas één Space Invader. Elke leerling kiest één foto, en maakt hiervan  
 een vierkante uitsnede. Vervolgens kun je deze uitsnede op schaal naschilderen (spreek met   
 elkaar een formaat af). Trek eerst met potlood en liniaal een raster over de foto heen, zodat je een  
 nauwkeurige kopie kunt schilderen.
 Uiteindelijk worden alle vierkante schilderingen aan elkaar gelegd om één grote Space Invader te  
 construeren.
 
 
 Werk jij liever digitaal? 
 Natuurlijk kun jij de foto’s ook in de computer ombouwen tot Space Invader. Gebruik hiervoor het  
 bestand: raster.jpeg en importeer dit in een fotobewerkingsprogramma.
 Een handig online fotobewerkingsprogramma dat je goed kunt gebruiken vind je  via onderstaande  
 link.
 
  http://pixlr.com

Leerdoelen:

* Leerlingen leren planmatig een beeldcollage te maken

* Leerlingen maken kennis met het fenomeen space invaders in combinatie met streetart 

Wat is een Space Invader?

Zoals je kunt zien zijn het vreemde wezentjes, die opgebouwd 

zijn uit kleine vierkantjes. Oorspronkelijk zijn deze beestjes 

een van de eerste ‘computergame karakters’. De vierkantjes 

zijn eigenlijk pixels, die je kent van de digitale foto’s die 

je met je camera of smartphone maakt. Pixel betekent: 

‘Picture Element’ (een klein deeltje van het plaatje). Omdat 

de resolutie van beeldschermen erg hoog is tegenwoordig 

(megapixel), kun je de vierkantjes niet meer zien. Vroeger was 

de resolutie van beeldschermen juist erg laag. Alle beelden, 

teksten en computerspellen zagen er daarom ‘pixelachtig’ uit. 

Franse straatkunstenaars raakten geïnspireerd door de Space 

Invaders, en plaatsten met behulp van mozaïektechniek de 

Space Invaders in het straatbeeld.

 

https://www.pixlr.com


MOODBOARD VAN JOUW BEELDCULTUUR
 (lange opdracht, collage, reflectie)
 
Tijdens de Public Pictures Tour heb je je verdiept in subculturen. Hoor jij bij een subcultuur? Of heb je 
gewoon je eigen stijl? Laat dit zien door middel van het portretje dat je ook hebt gebruikt tijdens de tour.
 
 Als je wilt teken/ schilderen of plakken gebruik je de afbeelding op bijlage 2.

 

 Als je liever digitaal wilt werken, kun je het bestand portret.jpg gebruiken. Importeer dit bestand in  
 het bewerkingsprogramma Pixlr:  

www.pixlr.com

Maak het portret af en versier het zoals je er zelf uit ziet: haarkleur, ogen, sieraden, stijl. Verzamel daarna 
afbeeldingen die jou persoonlijk aanspreken en plak deze rond het portret. Verwerk minimaal één foto die 
je hebt gemaakt tijdens de tour. Daarnaast kun je afbeeldingen verzamelen uit tijdschriften, van google 
(images), en van fotosites als www.sxc.hu of www.flickr.com. Houdt er bij de laatstgenoemde sites rekening 
mee dat je door middel van Engelse termen zoekt (bijvoorbeeld: streetart, fashion, sport, etc.).
 

Leerdoelen:
 
• Leerlingen leren hun eigen beeldcultuur te visualiseren en presenteren
• Leerlingen worden zich bewust van hun eigen (favoriete) beeldcultuur
• Leerlingen ontwikkelen een persoonlijke kijk op de beelden in hun omgeving

www.pixlr.com 
https://webmail.breda.nl/owa/redir.aspx?C=XZoroDoVgU-h9PK-jaLNrIDA_5yLLc8ILvzD0FiUxo8Zaf6gGGtOZdMw5zG7z9sJhbTqQxhmliQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.sxc.hu
https://webmail.breda.nl/owa/redir.aspx?C=XZoroDoVgU-h9PK-jaLNrIDA_5yLLc8ILvzD0FiUxo8Zaf6gGGtOZdMw5zG7z9sJhbTqQxhmliQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.flickr.com


 MOVING GIF
 (korte opdracht, digitaal)
 
Selecteer één beeld uit de foto’s die jij hebt genomen. Het beeld moet een duidelijke betekenis of functie 
hebben (bijv. verkeersregel, merk, boodschap). Hoe kun jij deze betekenis veranderen of aanpassen?
 
Laat in 4 stappen het beeld van betekenis veranderen.
Bij elke stap kun je kiezen uit de volgende aanpassingen:
 
• Het beeld bewerken (kleur of vorm aanpassen)
• Iets toevoegen aan het beeld (foto, tekst of tekening)
• Iets weghalen uit het beeld 

 
Voordat je aan de computer gaat zitten maak je een storyboard. Dit is soort simpel stappenplannetje 
waarin het gekozen beeld en de veranderingen schetst. 
 
http://www.gickr.com/

Leerdoelen:

* Leerlingen leren de grondbeginselen van animatietechnieken
* Leerlingen geven hun eigen betekenis aan een bestaande boodschap of functie
* Leerlingen leren van een bestaand beeld een nieuw beeld te maken 

https://webmail.breda.nl/owa/redir.aspx?C=XZoroDoVgU-h9PK-jaLNrIDA_5yLLc8ILvzD0FiUxo8Zaf6gGGtOZdMw5zG7z9sJhbTqQxhmliQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.gickr.com%2f


FOTODAGBOEK
(lange opdracht, verslaglegging, reflectie)
 
Maak een week lang, na je bezoek aan MOTI, elke dag een foto van ‘publiek beeld’ in jouw omgeving. De 
foto’s die je maakt zeggen veel over jou. Daarom maak je allereerst een beeld van jezelf. Vraag jezelf af: 
welk beeld wil ik van mezelf laten zien? Natuurlijk kun je gewoonweg een foto van je gezicht laten maken. 
Maar je kunt ook kiezen voor andere oplossingen, zoals: fotografeer een stukje van je gezicht, laat een 
vingerafdruk zien, je lievelingshorloge of de eerste pagina van je schoolagenda. Misschien heb jij nog wel 
andere ideeën die je kunt uitwerken! Kijk hieronder hoe andere ontwerpers/ kunstenaars zichzelf laten 
zien:
 

 

V.l.n.r.: Anton Corbijn (fotograaf en filmmaker), Salvador Dali (kunstenaar), Andy Warhol (kunstenaar) en Stefan Sagmeister 

(ontwerper). 

Het FotoDagboek begint met een foto die je hebt gemaakt tijdens de Public Pictures Tour. Kies de foto die 
jou het meest is bijgebleven, of de foto die het beste bij jou past.  
Nu ga je 7 dagen lang elke dag een foto maken van publiek beeld. Je kunt hierbij aan allerlei soorten beeld 
denken: signs en borden bij jou in de straat, stickers, licht- of reclameborden, posters, pictogrammen, 
verpakkingen in de supermarkt, een videoclip op tv, de vormgeving van bedrijfsauto’s en labels en merken 
op kleding.
Vergeet niet dat je ook beelden kunt fotograferen die ‘anonieme’ beeldmakers achter hebben gelaten. 
Voorbeelden hiervan zijn beelden en teksten die op toiletdeuren zijn gekrast, of het persoonlijk beschreven 
en beschilderde uithangbord van de plaatselijke groenteman. Uiteraard vallen ook alle vormen van graffiti 
hieronder (tags, pieces, stickers, stencils).
Denk ook na over de manier van fotograferen. Soms krijg je door een goede kadrering* een spannendere 
foto dan wanneer je het hele ‘object’ fotografeert. Hieronder zie je daar een voorbeeld van:
 



Vermeld bij elk beeld waar je het hebt gefotografeerd, en om wat voor soort beeld het hier gaat. Licht ook 
jouw keuze voor dit beeld toe: Waarom vind jij dit beeld bijzonder? Waarom viel het beeld jou op?
 
-WAAR HEB JE DIT BEELD GEVONDEN?
-SOORT BEELD:
-WAAROM HEB JE HET BEELD GEKOZEN?
 
De foto’s kun je verwerken in een filmstrip, een fotoboekje of PowerPoint-presentatie.
 

 

Presenteer je FotoDagboek aan je klasgenoten, of richt samen met de docent een tentoonstelling in van 
alle FotoDagboeken in het klaslokaal.

TIP: plak de portretfoto’s af en raad van wie de beelddagboeken zijn. 
 

Leerdoelen:

• Leerlingen zien in dat iedereen op een andere manier naar beeld kijkt
• Leerlingen hebben een persoonlijke kijk op de beelden in hun omgeving
• Leerlingen zijn in staat om een persoonlijk beeldportfolio samen te stellen
• Leerlingen reflecteren op hun eigen beeldkeuzes, en die van anderen



BIJLAGE 1



BIJLAGE 2



MOTI - Museum of the Image 
Boschstraat 22
4811 GH Breda 

Tel: 076-529 99 00 

info@motimuseum.com

www.motimuseum.nl


