
‘Tell  me  the  truth’  - Hanke Wiegand 
 
 
 

.....nam deel aan het project Altermoderne Kunsteducatie om los te komen van 
traditionele verwerkingslessen Beeldende Vorming en aan te sluiten bij het proces van de 
leerlingen tijdens hun schoolcarrière. 
Tijdens  het  project  ‘Tell  me  the  truth’  veranderde  het  handvaardigheidlokaal  voor  de  leerlingen  in  een 
open atelier waar verschillende ideeën, technieken en vaardigheden de leerlingen ter beschikking 
stonden. Het proces van de leerlingen stond centraal en werd ondersteund door bezoeken van drie 
kunstenaars die hun praktijkervaringen tijdens gastlessen presenteerden. De 
lessen werden gekenmerkt door diversiteit en vrijheid. Vanuit chaos en het stellen 
van heel veel vragen vormde zich 
geleidelijk een door de leerlingen ontwikkelde structuur, met de leerlingen als eigenaar van hun 
ideeën, onderzoek en beeldend proces. In de presentatie zal ik ook een korte toelichting 
geven op het pilotproject ,dat tegelijkertijd heeft plaatsgevonden met een andere klas i.s.m. het 
Instituut van Beeld en Geluid. Geïnspireerd op altermoderne uitgangspunten is dit project 
gepresenteerd in een expositie, waarbij niet de beeldende producten centraal stonden maar de 
processen van de leerlingen, hun visie en persoonlijke ideeën en verhalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tell me the Truth 

 
           Altermodernisme  2012  

                                   Beeldende Vorming ARHC  Hilversum 

   Docent H. Wiegand 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vrijspreker.nl/wp/wp-content/media/2008/10/aaa_manipulatie.jpg&imgrefurl=http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/10/manipulatie-politieke-global-warming/&h=2362&w=1873&sz=323&tbnid=6s0k3wRHFQTeUM:&tbnh=252&tbnw=200&prev=/search?q=manipulatie+foto&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=manipulatie+foto&hl=nl&usg=__97E6Ekt8JtBKn-c02pzGMKRVjrY=&sa=X&ei=wbwuT8G6FZOv8QPNrPSBDw&ved=0CBQQ9QEwAg


 
 

Tell me the Truth 
 

Dom toch? Oud-president Bush (president van de Verenigde Staten van 2001 tot 2009) 

houdt  het  boek  verkeerd  om  vast…. 

 



Tell me the Truth 

 

• Start Project  
 

• Uitdelen dummy 

 

• Via de internetsite fototest 
1 & 2 

• http://www.museumofhoaxes.com/tests/hoaxphototest.html 

 

 

 

  http://crunchmag.com/wonderful-and-amazing-manipulations-photos/beautiful-photos-      

   11-6/ 
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Tell me the Truth 

http://crunchmag.com/wonderful-and-amazing-manipulations-photos/beautiful-photos-
11-6/ 
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Tell me the Truth 
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Tell me the Truth 

http://crunchmag.com/wonderful-and-amazing-manipulations-photos/beautiful-photos-11-6/ 
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Tell me the Truth 

 

     Gesprek over de 
objecten die je hebt 

meegenomen 

 

Fluister doorgeef spel 
 

 

 

 

http://crunchmag.com/wonderful-and-amazing-manipulations-photos/beautiful-photos-11-6/ 

http://crunchmag.com/wonderful-and-amazing-manipulations-photos/beautiful-photos-34/


Tell me the Truth 

 Wat zou men bedoelen met de titel van 
het artikel hiernaast? 

 

Reactie:  dat de mensen 
niet meer nadenken als 
ze gaan googlen, 

 

Dat ze niet weten wat ze 
lezen… 

 



Tell me the Truth 

 

Wat bedoelt men met het 

woord proces? Voorbeelden? 

 

Reactie:  doorgaan, 
uitproberen, 
onderzoeken. 

 

 



Tell me the Truth 

 

•  Waarom een dummy?  

 

Reactie  leerlingen:  ….. 

In tekenen, uitproberen,  
schrijven 

Studietekeningen 
van Leonardo da 
Vinci  (1452 – 1519) 
(google) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Leonardo_da_Vinci_Studies_of_Embryos.jpg


Tell me the Truth 

jouw 
verhaal 

idee 

onderzoek 



Tell me the Truth 

onderzoek 

idee 

jouw 
verhaal 



Tell me the Truth 

dummy 

 
•onderzoek 
• Ideeën  
•Keuze  
•uitproberen  
•vragen stellen 

uitwerking 

 
•onderzoek 
• technieken 
•keuze maken 

uitwerking 
 
 

reflectie 

 
•Reflecteren 

op het werk 

dummy 

 
•onderzoek 
• Ideeën  
•Keuze  
•uitproberen  
•vragen stellen 

uitwerking 

 
•onderzoek 
• technieken 
•keuze maken 

uitwerking 
 
 

reflectie 

 
•Reflecteren op 

het werk 



         Tell me the Truth 

   Bronnenbank   (ladekast) 

• the world is flat 
• actuele kunst 
• kunst tot 1998 
• Tell me the Truth 
• connection 
• globe 
• I like/I dislike 
• technieken 
• natuur 
• ontdekkingen/uitvindingen 
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En het vervolg van Tell me the Truth 

 

 

                   ? 



 

 

•                   3 kunstenaars in de les 



3 Kunstenaars in de les 

 

             En  niet  om  hun  kunstjes  te  vertonen…. 

 

http://www.google.nl/imgres?q=aap+kunstje&start=89&um=1&hl=nl&biw=1280&bih=718&tbm=isch&tbnid=FPgy3Werv0T_yM:&imgrefurl=http://www.mondoleone.nl/blogs/622007.asp&docid=0OLGR9efBYrFsM&imgurl=http://www.mondoleone.nl/blogs/images/DSC04699_000.JPG&w=395&h=296&ei=Jn-qUNH3Eqel0QWCsYGoAg&zoom=1&iact=rc&dur=103&sig=105162207010411442195&page=4&tbnh=140&tbnw=184&ndsp=33&ved=1t:429,r:7,s:100,i:25&tx=101&ty=42


Maar  als… 

 

 

• Verhalenverteller 
• Inspirator 
• Anders  dan  anders  …. 









Eva Kasbergen 

 

 

•        Project  met  “zien  met  Duizend  oren” 





Arne Boon 

 

 

• Interactiviteit 

• Verhaal  blijft  hangen  door  te  doen…. 

 



. 

 



 
Nadine Meewis 

 
 

 

              …..  Laten  zien  wat  je  niet  ziet……. 

   

 





Is alles kunst of is niets 

kunst? 



In één klap was ik een 

kunstenaar geworden.  



Kun je een kunstenaar 

worden of moet je het 

zijn? 





Hoe ziet de wereld er voor mij uit? 

  





Beoordeling door I. zelf 
Naam: I.G. 

Ik heb alleen gewerkt. 
Wat  heb  je  gedaan?  :  Foto’s  gemaakt. 

Wat heb je geleerd? : Zelfstandig te werken. 
Wat vond je van dit project? : Ik vond dit project heel leuk, vooraal dat wij zelf onze onderwerpen 

mochten kiezen. 
Beoordeling: 

Geef jezelf voor onderstaande onderdelen een beoordeling in cijfers 
 

1. Proces: 9 
2. Vaardigheden/ techniek gebruik: 8 
3. Voortgang: 8 
4. Betrokkenheid 10 
Totaalcijfer: 8,75 
 
Ik kom bij deze cijfer omdat ik mij best gedaan heb bij deze project. Ik heb veel geleerd, vooraal dat ik 
niet altijd een duidelijke opdracht moet krijgen maar dat ik ook opdrachten zelf kan bedenken. 
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Altermoderne lessen 

 

• Hoe maak je verbinding tussen techniek en 
proces? 

• Hoe beoordeel je? 

• Het maken van een mooi product? 

• Interventies 
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LAMPJE OPMERKING: DIT VIND IK WEL HEEL LEUK: DE LEERLINGEN 
PAKTEN AL EEN BESTAAND WERKSTUK LAMPEKAP UIT DE 
VENSTERBANK. AANGEZIEN IK WEET DAT DIT WERKSTUK VAN VORIG 
JAAR WAS, MOCHTEN ZE VAN MIJ DIT LAMPEKAPJE RECYCLEN. DAT 
VONDEN ZIJ OOK GRAPPIG EN IK DUS OOK!  
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Mijn werk 
- 

Werken van school en van thuis. 

 

 

 

 

 

 

 

Door: Isabella Commu 



Iris schrijft over haar site: 
 
 
 
 
 
“Dit is mijn site waar ik al mijn werk op zet.  Zowel  foto’s  als  
tekeningen en schilderingen. Natuurlijk ben ik deze site ook 
steeds aan het updaten, want ik maak telkens een foto als ik 
iets  af  heb.  Ook  post  ik  foto’s  als  ik  ergens  naartoe  ben  
geweest. Ik schrijf ook bijna dagelijks een Journal Entry 
waarin ik vertel waar ik op het moment mee bezig ben.” 



Tekeningen door Iris gemaakt gemaakt op school. 



Foto’s  gemaakt  door  de  Iris 

http://supersooniiiii.deviantart.com/art/Trees-291380228?q=gallery%3Asupersooniiiii%2F35403227&qo=25
http://supersooniiiii.deviantart.com/art/Landscape-291379117?q=gallery%3Asupersooniiiii%2F35403227&qo=28
http://supersooniiiii.deviantart.com/art/Swan-291379302?q=gallery%3Asupersooniiiii%2F35403227&qo=27
http://supersooniiiii.deviantart.com/art/Landscape-291378075?q=gallery%3Asupersooniiiii%2F35403227&qo=29
http://supersooniiiii.deviantart.com/art/Duck-289238343?q=gallery%3Asupersooniiiii%2F35403227&qo=39
http://supersooniiiii.deviantart.com/art/Landscape-291379625?q=gallery%3Asupersooniiiii%2F35403227&qo=26


 
 
Iris is aan het werk gegaan door in de ladekast te gaan 
zoeken naar mogelijke inspiratiebronnen. Een boek met 
Aziatische plaatsjes boeide haar zeer. Zij begon met het tekenen van 
hoeden die de (Chinese) arbeiders dragen op de rijstevelden. (Ze vertelde me ook dat met 
name Koreaanse beelden- onderwerpen haar interesseren) Het gehele project bleef ze vrij 

monotoom doorgaan met wat ze begonnen was. Het werken met detail 
vertelde ze, vond ze heerlijk. Het ontdekken van 
naaigereedschap om daar mee een werkstuk te maken vond 
ze heel leuk. Dat ze het niet af hoefde te maken en dat het 
om het proces ging was voor haar heel duidelijk. Dit is 
ook te zien in de foto;s die ze maakte van haar 
werk.  
 
 
 
 
 



Mijn proces bij beeldende vorming 

Fotoverzameling 



The making of: chinese hat 
prototype 



ARTIKELEN 



 
 
 

Tekeningen 
en 

schildering
en vorig 

jaar 
gemaakt 
op school 



Biologie tekeningen. 
[Van vorig jaar] 



Beeld en Geluid  
 

• Voorbereiding vanaf oktober 2011 

• Samenwerking met educatie afdeling  

    van Beeld en Geluid. www.beeldengeluid.nl/unreal 

• Project  heet  “UNREAL?!” 

• Geïnspireerd op de uitgangspunten van Altermodernisme 

• In  een  andere  vorm…. 

• 28  individuele  verhalen…. 

• Project heeft de Onderwijs Prijs Noord- Holland 2011 – 2013 
gewonnen. www.onderwijsprijs.nl  

http://www.beeldengeluid.nl/unreal
http://www.onderwijsprijs.nl/



