
Centrale compositie
• We spreken van een 

centrale compositie als er 
een centraal punt is 
(dikwijls in het midden 
gelegen van het werk) 
waar alle andere 
elementen naartoe gericht 
lijken te zijn.

• Dit noemt men een 
aandachtscentrum. 

• Het is ook een 
symmetrische compositie.

Michelangelo. De Schepping van Adam (1511)



Symmetrische compositie
• Een symmetrische 

compositie wordt 
gekenmerkt doordat 
het werk verdeelbaar is 
in  2 helften die min of 
meer elkaars 
spiegelbeeld zijn.

• De lijn die de 2 helften 
verdeelt, heet de 
symmetrieas.

• Je hebt dus een 
evenwichtige verdeling.



Asymmetrische compositie
• Alle niet-symmetrische composities noemen we automatisch 

asymmetrisch. 

Hokusai



Diagonale compositie

• De richting van de compositie is 
voornamelijk schuin.

• Een schuine beeldas

Pierre-Paul Prud’hon



Driehoekscompositie
• De belangrijkste vormen 

of lijnen in een schilderij 
of foto hebben de vorm 
van een driehoek

Johannes Vermeer



Verticale compositie

Bij een verticale compositie is de 
overheersende richting van boven 
naar beneden.

Piet Mondriaan



Horizontale compositie
• Bij horizontale compositie lopen de belangrijkste lijnen van de 

afbeelding in horizontale richting.

Thomas Eakins



Geometrische compositie
• Een compositie waar 

de kunstenaar met 
een meetlat is bezig 
geweest noemt men 
geometrische 
composities. 

• Het geheel is 
nauwkeurig volgens 
bepaalde 
meetkundige regels 
opgebouwd

 waardoor het een 
 wiskundig karakter 

heeft.

Victor Varsarely



Bewegingscompositie
• Bij deze compositie lijkt het 

alsof bepaalde lijnen een 
beweging vertonen. 

• Soms spreken we bij een 
bewegingscompositie ook wel 
van een dynamisch beeld.



Over-all compositie
• Een over-all compositie houdt in dat de vormen en kleuren zonder enige 

rangorde op het vlak geplaatst zijn. 
• De elementen zijn allemaal hetzelfde, doen patroonachtig aan en lijken 

buiten het schilderij tot in het oneindige door te kunnen gaan.

Jackson Pollock



Aandachtspunt (focuspunt)

• Eén punt in een tekening, foto 
of compositie waardoor je 
aandacht getrokken wordt. 



Aanzicht
• De zijde die zichtbaar is (bijvoorbeeld het zijaanzicht, 

bovenaanzicht, vooraanzicht, etc.)



Evenwicht/harmonie
• Balans, overeenstemming.



Herhaling
• Vormen die terugkeren binnen de afbeelding (dit kan in 

verschillende groottes zijn).



Vlakverdeling
• De plaatsing van vormen op een vlak. Er wordt gelet op de 

plaatsing van vormen (kleur en ruimte zijn hierbij niet van belang).

Sophie Teauber-Arp



Symmetrisch

• Een symmetrische 
vorm is een vorm 
waarvan de twee 
helften geheel (of 
bijna geheel) gelijk 
zijn. 

• Het is alsof ze 
gespiegeld zijn.

• Symmetrische 
vormen maken een 
evenwichtige indruk. 

André Waterkeyn, Anatonium  



A-symmetrisch
• Vormen die niet 

symmetrisch zijn, noem je 
ook wel             a-
symmetrisch. 

• Veel organische vormen zijn  
a-symmetrisch. 

Jean Tinguely


