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Kunst op de tijdlijn 
In de volgende opdracht ga je onderzoek doen naar verschillende soorten kunst en de 
ontwikkeling hiervan. Je maakt een tijdlijn waarop duidelijk zichtbaar wordt hoe kunst 
zich in de loop der jaren ontwikkeld heeft. 
 
Onderzoeksvragen 
De volgende vragen zijn bedoeld om onderzoek te doen naar verschillende kunststijlen in 
de verschillende tijdvakken van de geschiedenis.  
 
Prehistorie Tijd van jagers en boeren Tot 3000 v. Chr. 

Oudheid Tijd van Grieken en Romeinen 3000 v. Chr. - 500 na Chr. 

Middeleeuwen Tijd van monniken en ridders 

Tijd van steden en staten 

500 - 1000 

1000 - 1500 
Nieuwe geschiedenis Tijd van ontdekkers en hervormers 

Tijd van regenten en vorsten 

Tijd van pruiken en revoluties 

1500 - 1600 

1600 - 1700 

1700 - 1800 
Nieuwste 
geschiedenis 

Tijd van burgers en stoommachines 

Tijd van de wereldoorlogen 

Tijd van televisie en computer 

1800 - 1900 

1900 - 1950 

1950 - 
 
Onderzoek per tijdvak welke vormen van kunst er zijn ontstaan of ontwikkeld. 
Beantwoord daarbij de volgende vragen: 
 

• Welke vorm van kunst is er ontstaan of ontwikkeld? 
• Wat was het doel van het ontstaan of de ontwikkeling van de kunststroming? 
• Welke materialen werden er gebruikt voor de kunstwerken? 
• Wie maakten de kunstwerken? (Je mag een stam of groep mensen noemen of een 

aantal namen van kunstenaars) 
• Waar werden deze kunstwerken gemaakt? 
• Wanneer werden deze kunstwerken gemaakt? 

 
 
Opdracht: Tijdlijn van een kunststroming 
Maak nu een tijdlijn waarop uit elk tijdvak de ontwikkeling van de kunst verwerkt wordt. 
Zorg dat de antwoorden op de onderzoeksvragen hierop verwerkt worden. Maak er 
tekeningen bij. 
Zorg ervoor dat de chronologische volgorde van de tijdlijn klopt, dat er voldoende 
informatie in verwerkt is en dat je product er aantrekkelijk uitziet.  
 
Beoordeling: 
Beantwoorden vragen vooraf     2 punt 
Kunststroming per tijdvak uitwerken (1/2 punt per tijdvak) 5 punten 
Informatie in je eigen woorden     1 punt 
Vormgeving         1 punt 
Originaliteit         1 punt 
 
Totaal         10 punten 
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Muziek, kunst en architectuur uit verschillende stijlperiodes 
In de volgende opdracht ga je onderzoek doen naar verbanden tussen muziek, kunst en 
architectuur uit verschillende stijlperiodes.  
 
Onderzoeksvragen 
De volgende vragen zijn bedoeld om onderzoek te doen naar de verbanden tussen 
muziek, kunst en architectuur in bepaalde stijlperiodes. 
Je onderzoekt drie van de volgende stijlkenmerken; Renaissance, Barok, Rococo, 
Romantiek, Impressionisme en Expressionisme. Je leerkracht vertelt je welke drie dit 
zijn.  
 
Vul de volgende tabellen in: 
 
Stijlkenmerken Muziek Kunst Architectuur 
 
Renaissance 
 

   

 
Barok 
 

   

 
Rococo 
 

   

 
Romantiek 
 

   

 
Impressionisme 
 

   

 
Expressionisme 
 

   

 
 
 
 
Bekende 
personen 

Muziek Kunst Architectuur 

 
Renaissance 
 

   

 
Barok 
 

   

 
Rococo 
 

   

 
Romantiek 
 

   

 
Impressionisme 
 

   

 
Expressionisme 
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Bekende stukken, 
werken en 
gebouwen 

Muziek Kunst Architectuur 

 
Renaissance 
 

   

 
Barok 
 

   

 
Rococo 
 

   

 
Romantiek 
 

   

 
Impressionisme 
 

   

 
Expressionisme 
 

   

 
 
Opdracht: Presentatie van een stijlperiode 
Kies in overleg met je leerkracht één van de drie stijlperiodes die je hebt onderzocht en 
maak daar een presentatie van in Keynote.  
 

• Zorg dat er een muziekstuk, een kunstwerk en een gebouw uit deze periode in 
verwerkt worden.  

• Geef bij elk werk een korte biografie van de componist, de kunstenaar en de 
architect. 

• Besteed ook een dia aan de kenmerken van deze stijlperiode.  
Geef bij elk werk vervolgens aan hoe je de stijlkenmerken hierin kunt herkennen. 

• Je presenteert jouw Keynote aan de klas. 
 
 
 
 
 
Beoordeling: 
Beantwoorden vragen vooraf     1 punt 
Keynote        3 punten 
Presentatie        3 punten 
Informatie in je eigen woorden     1 punt 
Vormgeving         1 punt 
Originaliteit         1 punt 
 
Totaal         10 punten 
 
 
 
 
 
 
 
 


