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8.1 Op onderzoek uitgaan

Als je iets wilt weten of leren, kun je op onderzoek uitgaan.

Op onderzoek uitgaan.

Een onderzoek bestaat uit vier fasen:
• voorbereiden
• uitvoeren
• afsluiten
• evalueren.

VOORBEREIDEN
De eerste fase is de voorbereiding. Belangrijk daarbij is het doel van je onderzoek. Je kunt
bijvoorbeeld informatie nodig hebben voor een werkstuk of een presentatie. Op basis van
het doel formuleer je een onderzoeksvraag.

Als je onderzoeksvraag duidelijk is, maak je een plan van aanpak. Hierin zet je:
• welke informatie je nodig hebt
• welke informatie je al hebt
• wanneer je de informatie nodig hebt
• hoe je aan deze informatie kunt komen
• wat je allemaal moet doen om aan deze informatie te komen (de taken)
• wanneer je wat doet (de planning).

Als je je onderzoek met meerdere mensen doet, zet je in het plan van aanpak ook wie wat
doet.

UITVOEREN
In de tweede fase ga je aan de slag met het verzamelen van de informatie. Je zoekt
informatie op het internet of je houdt bijvoorbeeld interviews. Je kunt ook naar een
bibliotheek of museum gaan.
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Als je alle informatie hebt verzameld, ga je het beoordelen. Daarbij geef je antwoord op
de volgende vragen:
• Is de informatie betrouwbaar?
• Is de informatie nog actueel?
• Is de informatie relevant?
• Is de informatie begrijpelijk?

Op basis van de informatie die je nu hebt, kun je je onderzoeksvraag als het goed is
beantwoorden.

AFSLUITEN
In de derde fase ga je het resultaat van je onderzoek aan anderen laten zien. Je schrijft
bijvoorbeeld een verslag. Of je houdt een presentatie.

EVALUEREN
In de laatste fase ga je het onderzoek evalueren. Hoe is het gegaan? Wat heb je geleerd?
Wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Wat zou je de volgende keer anders doen?

Evalueren.

Als je alle vier de fasen hebt doorlopen, heb je een gedegen onderzoek gedaan!

8.2 Ontwerpen: beeldaspecten

Wanneer je een schilderij, een advertentie of een verpakking bekijkt, spreek je vaak bewust
of onbewust een ‘visueel oordeel’ uit. Je vindt het bijvoorbeeld mooi of saai. Ieder beeld
is samengesteld uit verschillende onderdelen. De vorm en de kleur vallen je daarbij als
eerste op. Bij een meer aandachtige blik let je ook op de compositie en de inhoud. De
combinatie van deze onderdelen leidt tot een rustig (evenwichtig) of een rommelig beeld.
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Iedere visuele voorstelling is dus opgebouwd uit enkele onderdelen die samen het
totaalbeeld vormen. Deze onderdelen zijn de beeldaspecten.

De belangrijkste beeldaspecten zijn:
• licht
• kleur
• vorm
• compositie.

LICHT
Licht komt van een lichtbron. Je hebt natuurlijke lichtbronnen en kunstmatige lichtbronnen.
De zon is bijvoorbeeld een natuurlijke lichtbron. Een lamp is een voorbeeld van een
kunstmatige lichtbron. Licht kan ook verschillende kleuren hebben, bijvoorbeeld oranje
of geel. Licht kan fel en hard zijn of juist zwak.

Als licht wordt tegengehouden door een voorwerp ontstaat er schaduw. Je hebt twee
soorten schaduw: eigen schaduw en slagschaduw. Eigen schaduw is de schaduw op het
voorwerp zelf. Slagschaduw is de schaduw van het voorwerp dat op een ander voorwerp
valt.

KLEUR
Je hebt primaire (eerste) kleuren en secundaire (tweede) kleuren. Primaire kleuren zijn
rood, blauw en geel. Deze kleuren kun je niet mengen uit andere kleuren.

Als je twee primaire kleuren mengt ontstaat er een secundaire kleur. Als je blauw en geel
mengt krijg je bijvoorbeeld groen. Als je drie kleuren mengt krijg je een tertiaire (derde)
kleur. Donkergroen is bijvoorbeeld een tertiaire kleur.

Wit, zwart en grijs zijn geen kleuren.

Als je primaire kleuren mengt,

ontstaat er een secundaire kleur.
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