
Schema Beeldanalyse. 

 
Dit schema is een ‘checklist’ van begrippen,die je gebruikt bij je de vragen die je bij 
de beeldanalyses moet beantwoorden. 
Op de volgende bladzijden  zijn deze begrippen onderverdeeld in kleinere partjes, 
zodat je gemakkelijker de vele aspecten kunt benoemen. 
 
1. Wat is het?         Tweedimensionaal (vlak)                Driedimensionaal (ruimtelijk) 

• Schilderij                                      Beeld 

• Tekening                                     Gebouw    

• Foto                                             Gebruiksvoorwerp 

• Wandkleed                                  Textielobject 
 

Een tussenvorm is reliëf of halfabstract. 
 
2. Wat is er te zien?  Vertel wat er op de afbeelding te zien is, van links naar rechts. 
    Noemen we dit : 

• Figuratief, 

• Geabstraheerd of half abstract 

• Abstract 
 
3.Wat is de techniek?  Welk materiaal is er gebruikt, welk gereedschap en welke        
werkwijze? 
 
4.Welke beeldaspecten kun je benoemen? 

• Licht 

• Kleur 

• Ruimte 

• Vorm 

• Textuur 

• Punt 

• Lijn  

• Vlak 

• Compositie 
 
5.Wat heeft de nadruk? Welke opvallende beeldaspecten of opvallende dingen zijn 
    er? 
 
6. Wat is de bedoeling van het werk? 

• In welke tijd is het werk gemaakt? 

• Tot welke stroming hoort het werk? 

• Welke kenmerken zie je daar van terug in het werk? 

• Wat  probeert de kunstenaar ons duidelijk te maken? 
 
7.Wat vind ik zelf? 
    Geef  je mening naar aanleiding van je antwoorden die je op vraag 1 
    t/m 6 hebt gegeven. Leg uit waarom je iets vindt!    
 
 



 
 
Beeldaspecten. 
 
1.Licht. 

• Lichtbron, natuurlijk licht of kunstmatig(lamp) 

• Direct licht : meelicht, tegenlicht, zijlicht of strijklicht 

• Indirect licht:weerkaatsing of weerspiegeling, glimlicht 

• Lichtrichting :waar komt het licht vandaan?links, rechts achter of voor 

• Lichtintensiteit:fel, scherp, zwak, diffuus gekleurd 

• Licht-donker: contrast 

• Clair-obscur: licht en schaduw 

• Schaduw:eigen schaduw, slagschaduw, korte/lange, gebroken schaduw. 
 
2.Kleur. 

• Kleurencirkel: primaire kleuren, secundaire kleuren(gemaakt uit twee primaire 
kleuren), tertiaire kleuren (gemaakt uit drie primaire kleuren) 

• Kleurmenging door: kleuren mengen op het palet, door glaceren(kleuren in 
doorzichtige lagen aan te brengen), door optisch mengen(kleurstippen naast 
elkaar) 
Niet-kleuren: zwart en wit en grijzen  
Pastelkleuren: kleuren met veel wit gemaakt 

• Kleurcontrasten:  
Koud-warm 
Complementair 
Kwaliteitscontrast 
Kwantiteitscontrast 
Simultaancontrast 

• Kleurgebruik: realistisch, impressief(onder de indruk van het licht op dat 
moment, expressief (waar gevoel en emotie een rol speelt), symbolisch, 
decoratief, funktioneel,monochroom(eenkleurig bijv veel tinten van één kleur), 
polychroom(veelkleurig) 

• Aardkleuren, lokale kleuren (rode aardbei), materiaalkleuren (aarde metaal 
enz) 

 
3.Ruimte. 

• Driedimensionaal. de ruimtelijkheid van een werkstuk 
   Ruimteinnemend, massief 
   Ruimteomvattend, (gat, hol of  restvorm) 
   Relatie werkstuk-omgeving. 
   Begrenzing al of niet concreet aanwezig, in of uit de aarde komend. 
   Op aarde vast (ruimte waarin een werkstuk is geplaatst) 
   Op aarde verplaatsbaar (in de ruimte, in de lucht) 

• Tweedimensionaal. 

•  Ruimteuitbeelding met ruimtesuggestie: 
Lijnperspectief (horizon, verdwijnpunt, ooghoogte) 
Overlapping: Doorzichtigheid, plans, coulissenwerking, repoussoir. 
Verkleining 
Verkorting 



Kleurperspectief 
Atmosferisch perspectief (vervaging van kleur, vormtextuur) 
Afsnijding  van ruimte, een kader 
Plasticiteit (licht en schaduwwerking) 
Ritme en herhaling 
Beeldend standpunt - dichtbij/veraf 
                                 -kikvorsperspectief 
                                 -ooghoogte of horizon 
                                 -ruiterperspectief( vrij hoog) 
                                 -vogelvluchtperspectief ( zeer hoog) 

•      Ruimteuitbeelding zonder ruimtewerking: 
     Stapeling 
     Omklapping 
     Aanzicht (en profil/ en face/ á trois quarts) 
     Plattegrond 
 
4.Vorm: 

• Vormsoort 
-realistisch 
-gestileerd 
-geabstraheerd 
-gedeformeerd 
-geïdealiseerd 

• Vormcontrasten 
-rond-hoekig 
-geometrisch-organisch 
-symmetrisch-asymmetrisch 
-regelmatig-onregelmatig 
-enkelvoudig-samengesteld 
-open-gesloten 
-vlak-ruimtelijk 
-grillig-strak 
-duidelijk-vaag 

• Restvorm 
-positief-negatief 

• Contour 

• Silhouet 
 
5.Textuur: 
De zichtbare en voelbare aard van de oppervlakte (huid) van bijv een  
weefsel,schilderij, beeld enz. 

• Structuur 
De zichtbare innerlijke opbouw, indeling 

• Factuur.  
De sporen van het gereedschap  

• Stofuitdrukking 
 
6.Punt/lijn: 

• Omtreklijn/contour (vormbepalend) 

• Ruimtebepalend óf compositiebepalend 



• Structuurbepalend (arcerend) 

• Lijnsoort (dik- dun, recht- gebogen, statisch -dynamisch, onderbroken, hard 
gevoelig, expressief enz.) 

 
7.Compositie: ordening van delen tot één geheel. 

• Compositiegrondvormen. 
-diagonaalcompositie 
-centraalcompositie 
-driehoekscompositie 
-piramidaalcompositie 
-‘over-all’compositie 

• Statisch of dynamisch 

• Symmetrisch of asymmetrisch 

• Ritme en herhaling 
 
 
Bewaar deze lijst goed, je zult hem bij iedere opdracht nodig hebben!! 
 

 
 

 
 
 

 
     

                         
 

    
 

 
 


