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Favoriete tv-avond  
Jouw tv-avond en de ideale tv-avond van anderen 
 
Korte lesomschrijving  
In deze les stellen de leerlingen hun eigen favoriete tv-avond samen en presenteren ze hun keuzes. 
Vervolgens gaan leerlingen enquête houden onder een bepaalde doelgroep. Ook voor deze doelgroep 
stellen ze een favoriete tv-avond samen. Beide lessen bevatten een beeldende verwerkingsopdracht. 

Titel Favoriete tv-avond Vak/leergebied kunst en cultuur, ckv 

Canonvenster de televisie: de doorbraak van een massamedium 

Tijdvak 10 Tijd van televisie en computer (1950-2000) 

Doelgroep onderbouw leerjaar 1 Tijd/duur twee blokuren per opdracht 

Groeperingsvorm individueel / groepswerk (drie- of viertallen) / klassikaal 

Leerdoelen   
• De leerling kan met behulp van internet tv-uitzendingen zoeken en een favoriete tv-avond samenstellen.
• De leerling kan een enquête samenstellen en afnemen. 
• De leerling kan een favoriete tv-avond van zichzelf en van anderen presenteren. 

Benodigde voorkennis 
Leerlingen zijn bekend met het samenstellen van een enquête. 

Randvoorwaarden  
internet 

Beoordeling  
Geef zowel een cijfer voor de verwerkingsopdracht van de eigen tv-avond als van de opdracht voor een 
bepaalde doelgroep. Medeleerlingen geven een cijfer voor de presentatie. 

Lesactiviteiten 
Activiteit 1: introduceer de opdrachten 
Vertel met behulp van de informatie op de site entoen.nu over het canonvenster televisie. Kies 
bijvoorbeeld een tv-programma uit de eigen jeugd uit, laat een fragment zien en vertel waarom dit 
programma favoriet bij u was of is. 
Activiteit 2: tv-avond samenstellen (opdracht 1) 
Leerlingen stellen met behulp van internet, bijvoorbeeld omroep.nl, hun eigen favoriete tv-avond samen. 
Activiteit 3: enquête maken (opdracht 2) 
Leerlingen maken een enquête over favoriete tv-programma’s. Ze kiezen zelf welke groep mensen ze 
willen ondervragen, bijvoorbeeld kleuters, bejaarden, bezoekers van een winkelcentrum, wandelaars in 
het park, toeschouwers van een voetbalwedstrijd, mensen in de nachtploeg, museumbezoekers, leraren 
of de eigen klas. 
Activiteit 4: uitkomsten presenteren 
Leerlingen presenteren hun eigen favoriete tv-avond én de uitkomsten van de enquête. Stimuleer 
reflectie op eigen en andermans werk, zowel op het proces als op het product. Betrek indien mogelijk 
ook de onderzochte doelgroep(en) bij de presentatie. 
 
Eventuele verdieping: Laat leerlingen een eigen reportage, documentaire, journaal of animatiefilmpje 
maken. Meer informatie vindt u op: http://www.hetklokhuis.nl/doe/index.cfm en 
www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/Leergebieden/kenc/kvict/ 
 

Bijlagen  
- Werkblad Favoriete tv-avond 
- Achtergrondinformatie voor de leraar 
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Werkblad Favoriete tv-avond 
 
Opdracht 1 Stel je eigen favoriete tv-avond samen (individueel) 
 
In deze opdracht stel je je eigen televisieavond samen. Doe dat zo: 
a  Bekijk eerst de canonclip en de tekst bij dit canonvenster: http://entoen.nu/venster.aspx?id=43 
b  Stel je favoriete, eigen televisieavond samen. Verzamel gegevens en plaatjes (of filmfragmenten) 

over deze programma's. Gebruik bijvoorbeeld deze bronnen: 
 

uitzendinggemist.nl 
teleblik.nl 
jeugdbieb.nl 

kindertv.net 
youtube.com 
omroep.nl 

 
c  Maak een programmaoverzicht inclusief begin- en eindtijden.  
d  Kies een presentatievorm: collage, PowerPoint of animatiefilmpje. 
e  Presenteer de tv-avond en leg uit waarom je deze programma’s hebt gekozen.  
f  Bewaar programmaoverzicht en presentatie in je kunstdossier. 
g  Hou de presentatie. Gebruik deze vragen om je eigen en andermans presentatie te beoordelen.  

• Is de televisieavond volgens eigen wensen samengesteld? 
• Zijn alle programmakeuzes toegelicht? 
• Hoe is de presentatie uitgevoerd? 
• Zijn alle stappen uit het stappenplan uitgevoerd? 
• Wat zou volgens jou een volgende keer beter gedaan kunnen worden? 

h  Noteer het cijfer dat jij van je klasgenoten hebt gekregen. 
 
Opdracht 2 Hou een enquête (drie-of viertallen) 
 
In deze les stel je een televisieavond samen voor een zelf te kiezen groep mensen. Doe dat zo: 
a  Bedenk voor welke groep mensen jullie graag een tv-avond willen samenstellen (jullie doelgroep). 
b  Noteer minstens tien vragen die jullie in de enquête gaan stellen. Maak de enquête. 
c  Maak een afspraak met jullie doelgroep.  
d  Neem in drie- of viertallen een enquête af bij de doelgroep. 
e  Stel op basis van de resultaten van de enquête een favoriete tv-avond samen. Gebruik de bronnen 

bij opdracht 1. 
f  Verzamel gegevens, foto’s of filmfragmenten over deze programma's. 
g  Kies een presentatievorm voor de presentatie van de enquête en de favoriete tv-avond: collage, 

PowerPoint of animatiefilmpje. 
h  Presenteer de televisieavond aan jullie klas en licht jullie programmakeuzes toe.  
i  Bewaar de enquête en het programmaoverzicht in je kunstdossier. 
j  Hou jullie presentatie. Gebruik deze vragen om je eigen en andermans presentatie te beoordelen.  

• Is de televisieavond volgens de wens van de doelgroep samengesteld? 
• Zijn alle programmakeuzes toegelicht? 
• Hoe is de presentatie uitgevoerd? 
• Zijn alle stappen uit het stappenplan uitgevoerd? 
• Hoe is er volgens jou samengewerkt in de groep? 
• Wat zou volgens jou een volgende keer beter gedaan kunnen worden? 

k  Noteer het cijfer dat jullie van je klasgenoten hebben gekregen. 
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Achtergrondinformatie voor de leraar 
 
De kunst en cultuurschijf: overzicht en inzet van kerndoelen 
 
Doelgroep: leergebiedteams, projectteams, ontwikkelteams 
Doelen: 1 visie bepalen op de percentuele verhouding van de vijf kerndoelen; 2 handvat voor 
ontwikkelen en controleren van het programma op basis van kerndoelen. 
Toelichting: De kunst- en cultuurschijf' symboliseert een leeropgave met in elke taartpunt een kerndoel. 
Doel van deze schijf is om leraren structuur te bieden bij het ontwikkelen of inhoudelijk verantwoorden 
van leeropgaven. 
In elke leeropgave kunnen de vijf kerndoelen een plek krijgen. De verhouding tussen de vijf is echter 
variabel en afhankelijk van de visie en keuzes van de school. Een school kan bijvoorbeeld kiezen voor 
meer nadruk op reflecteren of beleving van kunst en cultuur buiten school waardoor deze onderdelen 
een groter aandeel krijgen in de schijf. Tegelijk heeft de school de vrijheid om eigen taartpunten toe te 
voegen, zoals onderzoeken, samenwerken of andere vaardigheden. De schijf kan vooral houvast bieden 
aan lerarenteams en vaksecties die naar uniformiteit en verantwoording van hun leeropgaven zoeken. 
De kunst- en cultuurschijf heeft twee functies: 
• ontwikkelformat: een leidraad om uniforme leeropgaven te ontwikkelen 
• checklist: komen alle kerndoelen voldoende aan bod? 
 
De kunst- en cultuurschijf 
Elke leeropgave bestaat uit vijf kerndoelen, de verhouding tussen de vijf is variabel en wordt bepaald 
door de leraar of het team. Het is echter niet verplicht om alle vijf kerndoelen in elke leeropgave aan bod 
te laten komen. 
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Produceren: Leerlingen stellen een favoriete tv-
avond samen. Ze verzamelen beeldmateriaal 
(bijvoorbeeld via Teleblik of Uitzending gemist) over 
de programma's en verwerken dit in een (digitale) 
collage. 

Presenteren: Leerlingen presenteren 
hun collage over hun favoriete 
televisieavond en geven een toelichting 
op de programmakeuzes die ze gemaakt 
hebben. 

Beleven: Leerlingen kijken naar (favoriete) 
televisieprogramma's. 

Verslagleggen: Leerlingen leggen het 
creatieve proces (zoeken, kiezen, 
maken, presenteren) vast in hun 
kunstdossier (bijv. een digitaal portfolio).

Reflecteren: Leerlingen reflecteren op hun 
programmakeuzes voor een favoriete tv-avond. 


