
WIK / LESPAKKET / BAO 3-6

WIE BEN JIJ IN DE 
GALEXMUS?



Een galerie, expo of museum? Wat is dat nu eigenlijk? Ontdek de verschillen 

en gelijkenissen, verdiep je in de rollen en jobs in zo’n kunstinstelling en 

ontdek bij welke rol jij je het beste voelt. Ben jij een meesterverkoper, de 

ideale suppoost of schuilt in jou een straffe gids?  

Laat je uitdagen en inspireren in acht prikkelende activiteiten. 

WELKOM



KOOP / 
VERKOOP

HANG OP VERTEL

VERKEN DE MENSEN IN DE GALEXMUS  
EN ONTDEK JOUW FAVORIETE ROL

STEL 
SAMEN

ONTWERP OBSERVEER GEDRAAG 
U

LATER 
WORD IK…



DE VLOG



ONTDEK DE VLOG

DEEL 1 

DEEL 2 

DEEL 3 

Leonard neemt je mee op 
sleeptouw.  
Kijk en ontdek!

https://vimeo.com/782477268/ab3653978b
https://vimeo.com/782476060/c14dcb600e
https://vimeo.com/782482841/c16b48d654


KOOP / VERKOOP



© Tore Johnson, 1948, Nordiska Museet Archive, Stockholm

KOOP / VERKOOP
- DOEN  

Vorm een duo 
Kies een kunstwerk uit de WIK-collectie 
Bereid je voor 
 
* Speler 1 = de verkoper: noteer argumenten 
waarom de koper het werk moet kopen; bepaal 
de prijs die je voor het werk wil krijgen 
 
* Speler 2 = de koper: noteer vragen die je hebt 
voor de verkoper; bepaal een prijs die je voor 
dit werk zou willen betalen 
 
Hou een rollenspel. 

- DENKEN 
Hoe voelt het om je in te leven in je personage? 
Zijn jullie tot een verkoop gekomen? Welke 
argumenten gaven de doorbraak? 



HANG OP



© Louvre Museum, 1940

HANG OP!
- DOEN 

Kies een kunstwerk uit de WIK-
collectie dat je zou willen 
ophangen in de klas of op 
school. Zoek de ideale plek voor 
dit werk. Je kunt het werk 
eventueel projecteren op een 
muur.  

- DENKEN 
Waarom koos je deze plek om het 
werk op te hangen? Hoe 
beïnvloedt een plek hoe je naar 
een werk kijkt? Kan een kunstwerk 
ook in de toiletten hangen?



VERTEL



- DOEN 
Kies en kunstwerk uit de WIK-collectie.  
 
> Bereid je voor: wat wil je over dit werk vertellen 
aan iemand anders die er naar kijkt? 
* Over de maker  
* Over de betekenis 
* Over het materiaal 
 
> Voer uit 
* Schrijf een tekst waarin je de informatie verwerkt. 
* Maak een geluidsopname terwijl je de tekst 
vertelt. 
* Bundel de verschillende geluidsopnames in je 
persoonlijke WIK-audiogids. 

- DENKEN 
Hoe kan je de luisteraar prikkelen en gerichter 
naar het kunstwerk doen kijken met jouw 
woorden? 

VERTEL

© Tošo Dabac



STEL SAMEN



© The Phoebus Foundation

STEL SAMEN

- DOEN 
Kies vier kunstwerk uit de WIK-
collectie die voor jou samen 
passen op basis van kleur, vorm 
of thema.  
 
Schrijf een korte tekst waarin je 
aan de bezoeker toelicht 
waarom deze kunstwerken een 
mooie reeks vormen.  

- DENKEN 
Waarom hang je deze 
kunstwerken samen? 



ONTWERP



ONTWERP

- DOEN 
Hou een brainstorm: welke 
gadgets kun je bedenken bij de 
WIK-collectie?  
> Maak een ontwerptekening.  
> Maak een prototype en stel 
het voor aan de klas. 

- DENKEN 
Kun je een kunstwerk ook op 
een WC-borstel zetten? Of zijn 
er voorwerpen waar kunst niet 
op past?

© Mona Lisa-toiletpapier. Bron onbekend



OBSERVEER



- DOEN 
Ga naar een galerie / expo / museum 
en kijk voor een keer niet naar de 
kunstwerken, maar naar de mensen 
die naar de kunstwerken kijken. 
Observeer hun kijkgedrag en 
documenteer het aan de hand van 
foto’s of tekeningen die je maakt.  

- DENKEN 
Hoe bewegen de museumbezoekers 
zich? Hoe staan ze voor een 
kunstwerk? Hoe gedragen ze zich? 
Hoe wandelen ze? Wat doen ze met 
hun handen / armen?

OBSERVEER

© Constantine Manos, 1965



GEDRAAG U!



GEDRAAG U!

- DOEN 
Stel zelf 5 afspraken op voor 
een ideaal museumbezoek. 

- DENKEN 
Wat zou je in een museum 
willen doen dat vandaag niet 
mag? Waarom zou je dat willen 
doen? Hoe zou dat je 
museumervaring veranderen?

© Still uit de film Bean 



LATER WORD IK….



DOE DE TEST EN ONTDEK 
JOUW IDEALE JOB 
- DOEN 

Voel jij je als een vis in het 
water als bezoeker? Ben je een 
echte verkoper? Een 
restaurateur met 
engelengeduld? Of schuilt in jou 
een straffe gids?  

- DENKEN 
Waarom past deze rol zo goed 
bij jou? Zou je hem willen 
opnemen? Waarom wel / niet?

© Marc Riboud - Magnum Photos



Jouw lievelingsvak op school is …
A. Nederlands. En dan vooral het deel waar je mag lezen. 
B. Wo geschiedenis. Jij bent gek op weetjes en kennis. 
C. Muzische vorming: tekenen, schilderen en creatief met je 
handen bezig zijn vind jij het allerleukst.

Als een klastaak moeilijk gaat…
A. dan vind jij het moeilijk om hulp te vragen en probeer je het 
in stilte in je eentje op te lossen.
B. dan kijk je hoe je buur het ervan afbrengt en roep je (luid) 
de hulp van je vrienden in.
C. breek jij in stilte je hoofd, maar zet je door tot je de 
oefening opgelost krijgt. 

Als jij kinderen op de speelplaats ruzie ziet maken…
A. dan heb jij als eerste gezien wat er gebeurd is en kom je als 
een professionele scheidsrechter tussenbeiden om hen te 
wijzen op de regels en op ieders verantwoordelijkheden. 
B. dan ga jij je moeien en vertelt als een echte verslaggever aan 
andere omstaanders uitgebreid hoe de situatie in elkaar zit.
C. dan ga jij de leerkracht halen en houdt je er verder zelf 
buiten. 

Op de speelplaats…
A. zoek jij het liefst een rustig plekje aan de zijkant. Van daaruit 
heb je een goed overzicht en kan je kijken en observeren hoe 
de anderen spelen. 
B. leg jij enthousiast de spelregels uit en leid je het spel in 
goede banen. 
C. zit jij het liefst gezellig met je vrienden te breien en te 
babbelen. 

In een kringgesprek in de klas…
A. let jij er op dat al je medeleerlingen hun beurt afwachten en 
vind je het vervelend als anderen zich niet aan de gespreksregels 
houden.
B. ben jij het liefst de hele tijd aan het woord. Je hebt zoveel 
belangrijke dingen te vertellen!
C. luister jij betrokken naar de anderen, maar voel je zelf niet zo 
de behoefte om je mening te delen.

VRIENDELIJKE SUPPOOST, VLOTTE GIDS OF 
RESTAURATEUR MET ENGELENGEDULD? DUID BIJ 
ELKE VRAAG AAN WELK ANTWOORD HET  BEST 

BIJ JOU PAST EN ONTDEK WELK BEROEP BIJ JOU 
ZOU PASSEN. 



ANTWOORDDE JE HET MEESTE A? 
DAN GA JIJ LATER MISSCHIEN WEL WERKEN 

ALS  
SUPPOOST 

Jij bent rustig, behoudt graag het overzicht en 
bent een kei in observeren.  

Je bent erg gedisciplineerd en vindt het 
belangrijk dat anderen zich ook aan afspraken 
en regels houden. Je vindt het leuk om weg te 
dromen, maar houdt ook van korte babbeltjes 
met anderen. In je vrije tijd lees jij graag rustig 

een boek of hou je van activiteiten zoals 
gezelschapsspelletjes. 

De suppoost houdt in de expo, het museum of 
de galerij een oogje in het zeil. Hij / zij zorgt 

ervoor dat de bezoekers zich aan de 
museumregels en afspraken houden, maar 

zorgt ook voor een warm onthaal en gezellig 
kort praatje.

ANTWOORDDE JE HET MEESTE B? 
DAN GA JIJ LATER MISSCHIEN WEL WERKEN 

ALS  
MUSEUMGIDS 

Jij hebt energie voor tien en deelt je 
enthousiasme graag met anderen. Jij hebt 
graag de touwtjes in handen en neemt het 

liefst de leiding in spel en werk. Jij bent gek op 
weetjes. Jij hebt graag veel mensen om je 

heen en babbelt het liefst de hele dag door. In 
je vrije tijd ben jij het liefst met vrienden of leef 
jij je uit op een van je vele energieke hobby’s. 

De gids leidt bezoekers rond in het museum, 
de expo of galerij. Hij / zij vertelt 

gepassioneerd boeiende weetjes over de 
kunstwerken en kunstenaars en begeleidt de 

bezoekers in het kijken naar kunst. Hij / zij gaat 
met de bezoekers in gesprek over de 

kunstwerken en zorgt ervoor dat de ze een fijn 
en inspirerend bezoek ervaren.  

ANTWOORDDE JE HET MEESTE C? 
DAN GA JIJ LATER MISSCHIEN WEL WERKEN 

ALS  
RESTAURATEUR 

Jij straalt rust uit en houdt je het liefst wat op 
de achtergrond. Je hebt engelengeduld en 

werkt steeds heel nauwkeurig en 
geconcentreerd. Je bent een harde werker, 

maar staat niet graag in de schijnwerpers. Je 
bent creatief en het liefst bezig met je handen.  
Jij kan erg genieten van tijd in je eentje. In je 

vrije tijd hou jij je het liefst bezig met creatieve 
zaken zoals tekenen of schilderen. 

De restaurateur herstelt kunstwerken die 
beschadigd of versleten zijn. Dat doet hij / zij 
niet door er zomaar over heen te schilderen. 
Na uitgebreid onderzoek en kiest hij / zij de 
juiste materialen en technieken uit om met 

zorg het kunstwerk zo goed als mogelijk in de 
oorspronkelijke staat te brengen. Hij / zij heeft 
veel geduld, want kunstwerken restaureren is 

een kwetsbaar werkje dat veel tijd vraagt.  



EINDTERM (VER)KOOP HANG OP VERTEL STEL SAMEN ONTWERP OBSERVEER GEDRAAG U! LATER WORD IK

SOCIALE VAARDIGHEDEN - RELATIE- 
WIJZEN: 1.6 De leerlingen kunnen  
kritisch zijn en een eigen mening  
formuleren. 

X X

SOCIALE VAARDIGHEDEN - SAMEN- 
WERKING: 3.De leerlingen kunnen  
samenwerken met anderen, zonder  
onderscheid van sociale achtergrond,  
geslacht of etnische origine.

X X X

MUVO DRAMA - 3.5 De leerlingen  
kunnen ervaringen, gevoelens, ideeën,  
fantasieën ... uiten in spel.

X

MUVO DRAMA - 3.6 De leerlingen  
kunnen een aan de speelsituatie  
aangepaste en aangename  
spreektechniek ontwikkelen  
(articulatie, adembeheersing, tempo,  
toonhoogte) en verschillende verbale  
en non-verbale spelvormen  
improviseren

X X

EINDTERMEN EN DOELEN



EINDTERM (VER)KOOP HANG OP VERTEL STEL SAMEN ONTWERP OBSERVEER GEDRAAG U! LATER WORD IK

MUVO ATTITUDES - 6.3 De leerlingen 
kunnen genieten van het muzisch  
handelen waardoor hun expressie- 
mogelijkheden verruimen. 

X X

MUVO ATTITUDES - 6.4 De leerlingen 
kunnen vertrouwen op hun eigen  
expressiemogelijkheden en durven  
hun creatieve uitingen tonen. 

X X

MUVO MEDIA - 5.3 De leerlingen  
kunnen soorten van eenvoudige  
hedendaagse audiovisuele opnamen  
en weergavetoestellen  
(informatiedragers) aanwijzen,  
benoemen en ze creatief bedienen.

X X

MUVO BEELD 1.4 De leerlingen  
kunnen plezier en voldoening vinden  
in het beeldend vormgeven en  
genieten van wat beeldend is  
vormgegeven.

X

EINDTERMEN EN DOELEN



EINDTERM (VER)KOOP HANG OP VERTEL STEL SAMEN ONTWERP OBSERVEER GEDRAAG U! LATER WORD IK

NEDERLANDS - SCHRIJVEN -  4.4 De  
leerlingen kunnen (verwerkingsniveau  
= structureren): voor een gekend  
persoon een verslag schrijven van een  
verhaal, een gebeurtenis, een  
informatieve tekst. 

X

NEDERLANDS - SPREKEN - 2.6 De  
leerlingen kunnen (verwerkingsniveau  
= structureren) het gepaste taal- 
register hanteren als ze: van een  
behandeld onderwerp of een beleefd  
voorval een verbale/non-verbale  
interpretatie brengen, die begrepen  
wordt door leeftijdgenoten.

X

MAATSCHAPPIJ - SOCIAAL-ECONO- 
MISCHE VERSCHIJNSELEN - 2.1. De  
leerlingen kunnen illustreren dat  
verschillende vormen van arbeid  
verschillend toegankelijk zijn voor  
mannen en vrouwen en verschillend  
gewaardeerd worden. 

X

EINDTERMEN EN DOELEN




