
WIK / LESPAKKET / BAO 3-6

HOE WORD JE EEN 
KUNSTKENNER?



Kunst. Dat is heel wat. En er wordt ook vaak heel gewichtig over gedaan.  

Jij krijgt hier een spoedcursus “spreken over beeldende kunst”. Zo kun jij 

ook van je laten horen bij het volgende museumbezoek.  

Binnen elk hoofdstuk vind je een reeks inspirerende activiteiten die 

stimuleren en inspireren.  

WELKOM



KIJK ZEG WAT JE DENKT MAAK ZELF IETS VERDEDIG 

IN VIER STAPPEN WORD JIJ EEN ECHTE KUNSTKENNER



KIJK



“WE ZIEN ALLEEN WAAR WE NAAR 
KIJKEN. KIJKEN IS EEN KEUZE.”
- JOHN BERGER -



- DOEN  
Kijk 5 seconden naar een 
kunstwerk uit de WIK-collectie. 
Draai je vervolgens om en 
benoem zoveel mogelijk zaken 
die je zag. Kijk vervolgens terug 
naar het kunstwerk en ga erover 
met elkaar in gesprek.  

- DENKEN 
Wat trok het eerst je aandacht op 
het schilderij? Welke details 
waren je ontgaan? 

5 SECONDEN
KIJK
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- DOEN 
Kies een kunstwerk uit de WIK-
collectie, ga zitten en kijk er vijf 
minuten lang naar. Als je denkt dat 
je lang genoeg hebt gekeken, kijk 
dan nog een paar minuten extra. 
Wat gebeurt er op dit kunstwerk? 
Waaraan zie je dat? Wat kan je nog 
meer ontdekken? 

- DENKEN 
Mensen kijken gemiddeld 28.63 
seconden naar een kunstwerk. Wat 
gebeurt er als je langer kijkt? Wat 
zie je? Wat voel je? Welke details 
vallen op? 

TRAAG TUREN
KIJK
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- DOEN 
Kies een kunstwerk uit de WIK-
collectie en speel de “12 
ongewone manieren om naar 
kunst te kijken”-bingo. (Zie hieronder) 

- DENKEN 
Wat gebeurt er als je “anders” 
naar kunst kijkt? Wat ontdek je? 
Kan je nog andere manieren 
bedenken om naar kunst te 
kijken? 

BINGO
KIJK
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ONDERSTEBOVEN DOOR JE WIMPERS MET JE OGEN GESLOTEN DOOR EEN KLEURENFILTER

MET EEN VERGROOTGLAS MET EEN OOG GESLOTEN DOOR EEN GLAS WATER VAN VER

VAN HEEL ERG DICHTBIJ DOOR EEN WC-ROLLETJE DOOR EEN CALEIDOSCOOP DOOR EEN VERGIET

KIJK



- DOEN 
Kies per twee een kunstwerk uit 
de WIK-collectie. Beschrijf wat je 
ziet op het kunstwerk zonder dat 
je klasgenoten het kunstwerk 
kunnen zien. Kunnen ze raden 
welk kunstwerk jullie beschreven?  

- DENKEN 
Hoe vind je de juiste woorden om 
een kunstwerk te beschrijven? Op 
welke uitdagingen botste je? 

BABBELBOX
KIJK
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- DOEN 
De kijkwijzer is een tool die je helpt 
om gericht naar een kunstwerk te 
kijken. Gebruik de vragen uit de 
kijkwijzer (zie hieronder) als leidraad om 
een kunstwerk uit de WIK-collectie 
aandachtig en diepgaand te 
verkennen. 

- DENKEN 
Hoe helpen de vragen uit de 
kijkwijzer je bij het kijken naar een 
kunstwerk? Op welke manier bieden 
de vragen houvast bij het kijken?

KIJKEN ALS EEN PRO
KIJK
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KIJKWIJZER
EERSTE 
INDRUK

WAT HOE WIE WAAROM AL JE 
ZINTUIGEN

- Welke 
gevoelens 
komen in me 
op? 

- Welke 
woorden 
komen in me 
op?

- Wat voor 
soort 
kunstwerk is 
het? 

- Welke titel 
zou jij aan het 
werk geven?  

- Wat is de 
echte titel van 
het werk? 

- Waarover 
gaat het 
kunstwerk 
volgens jou? 

- Vertelt het 
een verhaal? 

- Welke vormen 
zie je? 

- Welke lijnen 
zie je?  

- Is er een 
duidelijke 
onderkant en 
bovenkant? 

- Welke 
materialen 
heeft de 
kunstenaar 
gebruikt? 

- Welke kleuren 
vallen op?

- Wat is de 
naam van de 
kunstenaar?  

- Wanneer is hij 
geboren? 

- Wat zou je 
hem/haar 
willen vragen?

- Voor wie zou 
de kunstenaar 
dit kunstwerk 
gemaakt 
hebben? 

- Voor welke 
plek zou de 
kunstenaar dit 
kunstwerk 
gemaakt 
hebben? 

- Als je dit werk 
kon opeten: 
hoe zou het 
dan smaken? 

- Als je het 
kunstwerk 
zou kunnen 
ruiken: wat 
zou je dan 
ruiken? 

- Als er geluid 
uit het 
kunstwerk 
zou komen: 
wat zou je 
dan horen?



ZEG
WAT JE DENKT



“MENINGSVERSCHILLEN OVER EEN 
KUNSTWERK TONEN AAN DAT HET 
KUNSTWERK NIEUW, COMPLEX EN 
LEVENDIG IS.”
- OSCAR WILDE -



- DOEN 
Ga met je klasgenoten in (een filosofisch) 
gesprek over schoonheid. Neem de tijd 
om te luisteren naar elkaars ideeën en 
mening en weet dat er in een filosofisch 
gesprek geen juiste of foute antwoorden 
bestaan.  

- DENKEN 
Wanneer is iets mooi? Bestaan er dingen 
die alle mensen mooi / lelijk vinden? Kan 
iets van binnen mooi en van buiten lelijk 
zijn? Als iets moois is, denk je er dan 
anders over dan als iets lelijk is? Als alles 
op de aarde mooi is, kunnen er dan nog 
mooie dingen bestaan? Moet kunst mooi 
zijn? 

WAT IS MOOI?
ZEG WAT JE DENKT
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- DOEN 
Bekijk met je klasgenoten een kunstwerk 
uit de WIK-collectie en bepaal of je het 
kunstwerk mooi of niet mooi vindt. Vind 
je het kunstwerk mooi? Ga dan links van 
het kunstwerk staan. Vind je het niet 
mooi? Ga dan rechts van het kunstwerk 
staan. Onderbouw je mening aan de 
hand van de AUB-methode (zie hieronder). 

- DENKEN 
Eens je goed gekeken hebt, kan je over 
het kunstwerk beginnen nadenken. Wat 
voel je bij het kijken? Waaraan denk je? 
Waarom raakt het kunstwerk jou of net 
niet? Kan je de anderen overtuigen? Ben 
je zo overtuigend dat iemand zijn mening 
zou willen bijstellen?

MOOI - NIET MOOI
ZEG WAT JE DENKT
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ARGUMENT Zeg waarom je het mooi / niet mooi vindt. 
Ik vind het mooi door de kleuren.

UITLEG Leg uit wat je precies bedoelt. 
De kleuren zijn vrolijk. Ze maken me blij.

BIJVOORBEELD
Geef een voorbeeld.  

Bijvoorbeeld de bloemen en de jurk van de vrouw, die zijn 
prachtig rood. 

ZEG WAT JE DENKT

A.U.B.



MAAK



"DE GOEDE KUNSTENAARS 
KOPIËREN, DE GROTE STELEN.”
- PABLO PICASSO -



- DOEN 
Kies een kunstwerk uit de WIK-
collectie. Kijk aandachtig naar het 
kunstwerk en laat alle indrukken 
binnenkomen. Schrijf associaties op 
die bij je opkomen. Herinneringen 
waar je aan terugdenkt? Een 
bericht dat je hoort op het nieuws? 
Iets dat je zag op weg naar school?  

- DENKEN 
Leggen je klasgenoten dezelfde 
associaties als jij? 

ASSOCIEER
MAAK ZELF IETS
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- DOEN 
Kies een kunstwerk uit de WIK-
collectie. Laat je door het 
kunstwerk inspireren en maak 
een beeldende, theatrale of 
muzikale eigen en hedendaagse 
interpretatie. Maak gebruik van 
het schema hieronder als 
vertrekpunt.  

- DENKEN 
Welk gevoel heb ik bij het 
kunstwerk. Waaraan denk ik bij 
het kijken? Wat voel ik bij het 
kijken?

MAAK
MAAK ZELF IETS

LAAT JE OOK 
INSPIREREN 

DOOR DE 
DIY’S OP WIK!
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DANS MUZIEK FILM VERHAAL ANDER BEELDEND 
WERK ?

- Breakdance 
geïnspireerd op 
Rubens? Een 
bewegingsreeks 
vertrekkend van 
Bruegel? Of het 
gevoel dat je hebt 
bij een kunstwerk 
van Ensor omgezet 
in danspassen?  
 
Gooi die benen los 
en maak jouw 
persoonlijke 
danscreatie! 

 

- Een soundscape, 
instrumentaal 
muziekstuk of een 
lied over wat je ziet 
en voelt bij het 
kunstwerk? Hoe 
klinkt een 
kunstwerk als je het 
omzet in geluid?  
 
Laat je inspireren 
door beelden om je 
eigen muzikale 
compositie te 
maken.  

- Een kortfilm waarin 
je zelf de hoofdrol 
speelt, een 
animatiefilm of 
stopmotion-filmpje 
met het kunstwerk 
als decor?  
 
Wees de nieuwe 
Steven Spielberg of 
Youtube-hit en 
maak je eigen film 
geïnspireerd op 
een kunstwerk. 
 
 
 

- Kunstwerken 
vertellen verhalen. 
En ze inspireren de 
kijker om eigen 
verhalen te 
verzinnen. Een 
kortverhaal, 
stripverhaal, 
gedicht of podcast?  
 
Kruip in je pen, laat 
je fantasie de vrije 
loop en schrijf een 
ontroerend, grappig 
of spannend 
verhaal. 
 
 
 
 

- Een kunstwerk 
waarop je borduurt, 
een kunstwerk 
waarbij je de 
bredere context 
gaat tekenen, een 
schilderij omgezet 
in een 3D-beeld of 
digitaal kunstwerk?  

Kruip in je atelier en 
creëer een eigen 
nieuw beeldend 

kunstwerk. 
 

- Een digitaal game? 
Een mop of 
speelplaatsspel?  
Een 
guerrillakunstwerk 
op straat? Een 
performance of 
toneelstuk?  
 
Vind je in deze lijst 
je gading niet? 
Bedenk zelf een 
creatieve insteek 
om een kunstwerk 
om te zetten in een 
eigen, 
hedendaagse en 
persoonlijke 
creatieve creatie.  
 
 
 



- DOEN 
Toon jullie creaties aan elkaar, vertel 
over het maakproces en ga erover 
met elkaar in gesprek.  
Deel je creaties ook online met de 
#WIKexpo 

- DENKEN 
Kunnen je klasgenoten achterhalen 
welk kunstwerk de inspiratie vormde 
voor jouw creatie? Welke feedback 
en reacties hebben ze voor jou?

TOON
MAAK ZELF IETS
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VERDEDIG



“EARTH WITHOUT ART IS 
JUST ‘EH’. ”
- ANONIEM -



- DOEN 
Bedenk een gevatte slogan die 
het belang van kunst verdedigt. 
Geef de slogan visueel weer in 
een aantrekkelijk vormgegeven 
spandoek of pancarte.  

- DENKEN 
Is kunst een luxegoed? Hoe zou 
de wereld eruit zien zonder 
kunst? Wat als kunst verboden 
zou zijn, zoals in het Taliban-
regime of tijdens de tweede 
wereldoorlog? 

DE KUNSTMANIFESTATIE
VERDEDIG

© For Future



EINDTERMEN EN DOELEN

EINDTERM KIJK ZEG WAT JE DENKT MAAK ZELF IETS VERDEDIG

X X X

X X X
X X

MUVO BEELD 1.4 De lln. kunnen plezier en voldoening vinden in het  
beeldend vormgeven en genieten van wat beeldend is vormgegeven. X X X
MUVO BEELD 1.6 De lln. kunnen tactiele, visuele impressies,  
ervaringen, gevoelens en fantasieën op een beeldende manier weergeven X
MUVO MUZIEK 2.2 De lln. kunnen improviseren en experimenteren,  
klankbronnen en muziekinstrumenten uittesten op hun klankwaarde en in  
een muzikaal (samen)spel daarvan gebruik maken.

X

MUVO DRAMA 3.5 De lln. kunnen ervaringen, gevoelens, ideeën,  
fantasieën ... uiten in spel. X
MUVO BEWEGING 4.2 De lln. kunnen een eenvoudig  
bewegingsverhaal opbouwen met als vertrekpunt iets wat gehoord, gezien,  
gelezen, gevoeld of meegemaakt wordt.

X

MUVO BEELD: 1.1 De lln. kunnen d.m.v. kunst- en beeldbeschouwing een  
persoonlijk waardeoordeel ontwikkelen over beelden en beeldende  
kunst

MUVO BEELD: 1.2 De lln. kunnen door betasten en voelen (tactiel), door 
kijken en zien (visueel) impressies opdoen, verwerken en erover praten.

MUVO BEELD: 1.3 De lln. kunnen beeldinformatie herkennen, begrijpen, 
interpreteren en er kritisch tegenover staan.



EINDTERM KIJK ZEG WAT JE DENKT MAAK ZELF IETS VERDEDIG

X

X X X

X
MUVO ATTITUDES 6.4 De lln. kunnen vertrouwen op hun eigen  
expressiemogelijkheden en durven hun creatieve uitingen te tonen X X
MUVO ATTITUDES 6.5 De lln. kunnen respect betonen voor uitingen van  
leeftijdsgenoten, behorend tot eigen en andere culturen. X X

MUVO ATTITUDES: 6.2 De lln. kunnen zonder vooroordelen naar kunst 
kijken en luisteren.

MUVO ATTITUDES 6.3 De lln. kunnen genieten van het muzisch 
handelen waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen.

MUVO ATTITUDES: 6.1 De lln. kunnen blijvend nieuwe dingen uit hun 
omgeving ontdekken.




