
Beeldende 
begrippen
Leerjaar 2



Beeldaspecten

Wat is een beeldaspect?

• Een van de onderdelen waaruit een 
beeldend kunstwerk is opgebouwd, 
noemt men een beeldaspect. 

• De belangrijkste beeldaspecten zijn:
o Licht
o Kleur
o Ruimte
o Vorm

o Structuur
o Ordening (compositie)

• Elk beeldaspect bestaat uit meerdere 
begrippen. We gaan een aantal van 
deze begrippen leren in leerjaar 1



Kleur
Kleurcontrasten
• Een ander woord voor contrast is 
tegenstelling.

• Bij kleurcontrast worden er twee 
kleuren naast elkaar gebruikt die 
tegen elkaar afsteken, bijvoorbeeld 
blauw en oranje.

• Een kleurcontrast kan heel klein, 
maar ook heel erg groot zijn. Je 
moet de volgende kleurcontrasten 
kennen:

o Warm-/ koudcontrast

o Complementair kleurcontrast

o Licht-/ donkercontrast

o Kleur-tegen-kleurcontrast



Kleur
Complementair 
kleurcontrast

• Een complementair kleurcontrast 
treedt op als je een primaire en een 
secundaire kleur naast elkaar 
gebruikt, bijv. rood naast groen. In 
de kleurencirkel liggen primaire en 
secundaire kleuren recht tegenover 
elkaar, zoals: rood - groen, blauw -
oranje en geel - paars. 

• Complementaire kleuren versterken 
elkaar.



Kleur
Licht-/ 
donkercontrast

• Bij het licht/donkercontrast gaat het 
om het contrast in helderheid. 

• Lichte en donkere kleuren steken 
duidelijk tegen elkaar af. 

• Lichte kleuren trekken de aandacht, 
terwijl donkere kleuren verder weg 
lijken. 



Kleur
Kleurenfamilie
• Er wordt gebruik gemaakt van 

verschillende tinten 
van één soort kleur. 

Dit noem je ook wel • tonaal 
kleurgebruik.



Ruimte
Ruimtesuggestie
• De indruk van diepte op een plat 

vlak.

• Er zijn verschillende manieren om 
een platte afbeelding diepte te 
geven.

• De volgende moeten jullie kennen:

o Overlapping

o Afsnijding

o Verkleining

o Vervaging



Ruimte
Overlapping
• Bij overlapping ontstaat er diepte 

doordat een object gedeeltelijk 
voor een ander object staat. 

• Op deze afbeelding overlappen de 
leeuwen elkaar.



Ruimte
Afsnijding
• Bij afsnijding wordt een gedeelte 

van de voorstelling afgesneden 
door het kader. 

• De rand van de afbeelding overlapt 
de vormen, men maakt in 
gedachten de vormen af.



Ruimte
Verkleining
• Er zijn verschillende manieren om 

ruimte in een tekening te laten 
ontstaan. Bijvoorbeeld door dingen 
vooraan groot af te beelden en 
dingen achteraan klein af te 
beelden.



Ruimte
Vervaging
• Op de voorgrond is alles duidelijk 

zichtbaar. Hoe verder naar 
achteren, hoe vager iets wordt.

• Dit is duidelijk zichtbaar bij 
landschappen en wordt ook wel 
atmosferisch perspectief genoemd.



Vorm
Vormcontrasten
• Een ander woord voor contrast is 

tegenstelling.

• Een vormcontrast ontstaat wanneer 
er twee vormen naast elkaar worden 
gebruikt, die sterk tegen elkaar 
afsteken. Door dit contrast wordt het 
karakter van de vormsoorten 
versterkt: een ronde vorm lijkt ronder 
naast een hoekige vorm. En die 
hoekige vorm lijkt op zijn beurt weer 
hoekiger. Enkele voorbeelden van 
vormcontrast zijn: 

• geometrisch - organisch 

• open - gesloten

• statisch – dynamisch 



Vorm
Geometrische 
vormen
• Geometrische of wiskundige 

vormen zijn vormen die je met 
liniaal en passer gemakkelijk kunt 
tekenen. 

• Voorbeelden hiervan zijn: vierkant, 
driehoek, cirkel en rechthoek.

• Geometrische vormen kunnen ook 
ruimtelijk zijn. Denk maar aan 
kubussen, bollen en cilinders. 



Vorm
Organische 
vormen
• Organische vormen zijn afgeleid 

van plantaardige, dierlijke of 
menselijke vormen. 

Ze lijken gegroeid te zijn, zoals de •
stengel van een plant. 

Organische vormen zijn rond, •
vloeiend en grillig. Daardoor zijn ze 
moeilijker te meten dan de hoekige 
en rechte geometrische vormen. 



Vorm
Open vormen
• Vorm waarvan het oppervlak open 

is. 

• Je kan er in of doorheen kijken. 



Vorm
Gesloten vormen
• Vorm waarvan het oppervlak 

massief is of massief aandoet. En 
waarbij de vorm voor het grootste 
deel dicht is. 



Vorm
Statisch
• Niet beweeglijk, rustig. 

• In evenwicht. 

• Horizontale en verticale richtingen

• Weinig “beweging”



Vorm
Dynamisch
• Beweeglijk 

Met meerdere richtingen•



Licht
Licht-/ 
donkercontrast
• Tegenstelling tussen lichte en 

donkere kleuren.

• Zwart en wit vormen het grootste 
licht-donker contrast. 



Licht
Clair obscur
• Een zeer sterk licht-donker contrast.

• Vaak toegepast om een dramatisch 
effect te bereiken. 



Ordening
Verschillende soorten 
van ordening

• Ordening is de manier waarop 
voorwerpen/ elementen op het 
beeldvlak worden geplaatst.

• Een ander woord voor ordening is 
compositie.

• Een aantal manieren van ordenen 
zijn:

o Centraal

o Horizontaal

o Verticaal

o Diagonaal



Ordening 
Centrale 
compositie

Bij een centrale compositie staat •
het belangrijkste element in het 
midden van het beeldvlak. 

Een centrale compositie heeft een •
punt (meestal in het midden van 
het beeldvlak) waar alle elementen 
in het vlak naar toe wijzen. 

Het is daarom ook vaak een •
symmetrische compositie.



Ordening 
Horizontale 
compositie
• Bij horizontale compositie lopen de 

belangrijkste lijnen van de 
afbeelding in horizontale richting 
(van links naar rechts).



Ordening 
Verticale 
compositie
• Bij een verticale compositie lopen 

de belangrijkste lijnen van de 
afbeelding in verticale richting (van 
boven naar beneden)



Ordening 
Diagonale 
compositie
• De richting van de compositie is 

voornamelijk diagonaal/ schuin. 

• Een schuine beeld-as 


