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WERELD VAN HOCKS  1

STAP 1 - ORIËNTEREN

werkelijkheid fotografeert Hocks om haar daarna in de doka, op 
groot formaat en in zwart-wit, af te drukken. Dit beeld is de basis voor 
het daadwerkelijke ‘fotoschilderij’. Hocks beschildert het met olieverf, 
die hij niet met een kwast, maar met zelfgemaakte wattenstaafjes 
aanbrengt. Dit stelt hem in staat de verf nauwkeurig en transparant aan 
te brengen.
Bron: https://hollandsemeesters.info/posts/show/7940

1. Wat zie je, wat gebeurt er in dit werk? Waar zie je dat aan?  
2. Wat valt je op aan de compositie?  

Compositie: de plaatsing en ordening van de beeldelementen. Zie 
je bijvoorbeeld dichtbij, ver, ovelapping. Wat trekt je aandacht? 

3. Idem

Groep: 5 en 6

Opdracht: Maak een kunstwerk zoals Teun 
Hocks door een foto te maken en daar overheen te 
schilderen.

Leerdoelen (vorm, betekenis, beeldaspect):
•De leerling maakt kennis met het werk van 
kunstenaar Teun Hocks.
•De leerling oefent verbeelding.
•De leerling denkt na over compositie.

Voorbereiding: Verzamel materiaal.

Benodigdheden: 
(Verbruiks)materiaal: nvt
Gereedschap: camera(s), printer
Overig: evt kunnen leerlingen verkleedkleren of 
atributen meenemen als je deze les in twee keer 
geeft.

Opmerkingen:  Als er voor de leerlingen 
camera’s zijn kunnen ze elkaar fotograferen. Je kan 
ook zelf de foto’s maken.

Achtergrondinfo: Hocks maakt wat je ‘beschilderde foto’s’ 
zou kunnen noemen. Hieraan ligt een uitgebreid proces ten 
grondslag. Allereerst onderzoekt Hocks door te tekenen 
interessante, bevreemdende of grappige situaties die als 
uitgangspunt kunnen dienen voor een werk. Vervolgens 
bouwt hij de desbetreffende situatie: een heus decor 
waarvoor hij op zoek gaat naar de juiste voorwerpen, 
rekwisieten zelf maakt en in zwart-wit een achtergrond 
schildert. Hijzelf is de figurant. Deze geënsceneerde 



4. Idem
5. Idem
6. Idem
7. Idem

STAP 2 - ONDERZOEKEN

STAP 3 - UITVOEREN

TRIGGERS:
Brainstorm en maak een schets.
Bespreek hoe en wanneer de foto’s gemaakt worden.
Laat je leerlingen kleding en/of atributen van huis meenemen?

Maak van iedere leerling een foto of laat foto’s maken.

Als dat mogelijk is is een neutrale achtergrond fijn. 
Tenzij je veel tijd hebt en decors laat ontwerpen.

Selecteer de beste en druk per leerling een foto af voor de 
volgende les.

•Als de leerlingen zelf fotograferen 
kijk dan af en toe mee of de foto’s 
goed scherp zijn.
•Teun Hocks staat meestal met zijn 
hele lijf op de foto. Bespreek met 
leerlingen welke keuze zij daarin 
maken. 



*NB Dit is een voorbeeld, pas de les of werkvorm aan naar jouw groep en thema’s op dit moment.
Voor het behouden van de leerlijn is het behouden van de leerdoelen belangrijk. © www.ikpionier.nl

VERDIEPING

STAP 4 - REFLECTEREN

VAKOVERSTIJGEND

Voor een een documentaire over werk en werkwijze van Teun Hocks:
https://hollandsemeesters.info/posts/show/7940

Meer werk: www.teunhocks.nl

Voor extra inspiratie bij het maken van de foto’s kan je ook een kijkje 
bij de fotografie lessen nemen, bijvoorbeeld de portretten geinspireerd 
door Hendrik Kerstens.

Bekijk de foto’s. Wat kan je over je foto vertellen? 
Wat zijn op dit moment je ideeën over het schilderen 
volgende les? Ontwerpen mogen naar aanleiding 
van de foto’s aangepast worden. Dat kan ook al 
schilderend volgende keer.

•Kan je nog meer kunstenaars vinden die hun 
eigen droomwereld maken? 
•Filosoferen over dromen met vragen als:   
Dromen Robots ook? 
Droom je in kleur? 
Waar komen dromen vandaan?  


