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Beste leerkracht, 

Wat leuk dat je aan de slag gaat met de handleiding van het OKVO Basismenu! De zes 
professionele culturele instellingen in Oss hebben een prachtig programma gemaakt waarin 
je leerlingen een culturele instelling bezoeken en kennis maken met een van de disciplines: 
beeldende kunst, literatuur, muziek, drama, audiovisueel, cultureel erfgoed en dans. 
Het Basismenu biedt jouw leerlingen een stevige fundering binnen zijn of haar culturele 
ontwikkeling. 

In deze handleiding vind je alles wat je nodig hebt om goed voorbereid de culturele instelling
te bezoeken. Heb je vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met mij 
of een van de culturele instellingen. Wij helpen je graag verder.

Namens alle culturele instellingen, veel plezier en inspiratie gewenst!  

Janne Pisters, coördinator OKVO

Raadhuislaan 10 - 5341GM Oss - info@okvo.nl - www.okvo.nl - tel: 0412-842019

VOORWOORD
Handleiding OKVO

Het Basismenu van OKVO voorziet in:

• De kerndoelen van de leergebieden kunstzinnige oriëntatie (54,55,56), oriëntatie op jezelf 

en de wereld (51,52,53) en Nederlands in het mondeling én schriftelijk onderwijs (1,5,9).

• Drie vermogens van de Cultuurloper: onderzoekend vermogen, creërend vermogen en 

reflecterend vermogen. 

Wil jij meer OKVO op jouw school? Dat kan met het plusmenu. Zie www.okvo.nl

https://www.okvo.nl/index.php/kerndoelen
https://okvo.nl/index.php/component/sppagebuilder/55-kerndoelen
https://okvo.nl/index.php/aanbod-plusmenu
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INLEIDING

In het kader van het OKVO Basismenu brengen de leerlingen van groep 7 een bezoek aan Museum Jan 

Cunen waar ze niet alleen twee bijzondere tentoonstellingen gaan bekijken, maar er ook actief mee aan 

de slag gaan. 

Dit jaar maken de leerlingen kennis met het werk van negentiende-eeuwse meesters en jong talent in de 

tentoonstelling ‘Haagse School x Haagse Nieuwe’ en de indrukwekkende portretten van kunstfotograaf 

Carla van de Puttelaar in de tentoonstelling ‘Artfully Dressed: Women in the Art World’.

DE TENTOONSTELLINGEN

Haagse School x Haagse Nieuwe
Haagse School x Haagse Nieuwe staat geheel in het teken van de tegenstelling tussen heden 
en verleden, traditie en vernieuwing. Ons beeld van het typisch Hollandse landschap – koeien 
in de wei, grijsblauwe luchten en uiteraard de iconische molen – is sterk gevormd door de 
kunstenaars van de Haagse School. Maar waar houdt het hedendaagse talent van de ‘nieuwe 
Haagse School’ zich eigenlijk mee bezig? Hoe kijkt de jonge garde naar de wereld en het 
landschap om zich heen?

Artfully Dressed: Women in the Art World
De tentoonstelling Artfully Dressed: Women in the Art World bestaat uit een reeks portretfoto’s 
waarin Carla van de Puttelaar haar voorliefde voor designerkleding met persoonlijke verhalen 
van echte powervrouwen uit de (internationale) kunstwereld verenigt. 

In deze handleiding vind je een aantal creatieve opdrachten ter voorbereiding op het 
museumbezoek.

We wensen jullie veel plezier!

Haagse School x Haagse Nieuwe
Carla van de Puttelaar, Artfully Dresssed: Women in the Art World
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Bereikbaarheid
• Op de dag van het museumbezoek kunnen jullie gebruikmaken van de (gratis) 

parkeerplaats van Bastings Antiquairs aan de Molenstraat (nr. 58-60). 
• De parkeerplaats bevindt zich links van de ingang, recht tegenover de oorspronkelijke 

hoofdentree van het museum. Als je uit de richting van MSD het spoor oversteekt, vind je 
Bastings Antiquairs vlak voor de rotonde aan je rechterhand. Het toegangshek wordt ’s 
ochtends door de museumdocent geopend.

• LET OP! Er mag alleen gebruikgemaakt worden van de plekken aan de linkerzijde van 
de parkeerplaats. Er is ruimte voor ongeveer zes auto’s. De parkeerplaats is alleen 
toegankelijk gedurende het museumbezoek.

Evaluatie
• We vinden jouw mening belangrijk. Vul daarom na afloop van het bezoek de evaluatie in. Zo 

verbeteren we ieder jaar ons OKVO programma! 
• De evaluatie kun je vinden op de website bij de pagina van jouw groep. 

Vragen?
Heb je vragen over het bezoek, neem dan contact op via educatie@museumjancunen.nl of
bel Museum Jan Cunen: T (0412) 798 000.

mailto:eduactie%40museumjancunen.nl?subject=
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PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: papier (A4 of A3), tijdschriften, scharen, lijm/plakstiften, kleurpotloden/stiften, 
digiboard (inclusief geluid), 3 geluidsfragmenten (bijgeleverd), 9 kunstwerken van de Haagse 
School (bijgeleverd)
Lestijd: 1,5 tot 2 uur
Kerndoel: 55

INTRODUCTIE MET DE LEERLINGEN
Wat wordt er eigenlijk bedoeld met de Haagse School? Aan de hand van deze opdracht maken 
de leerlingen kennis met het werk van deze specifieke stroming in de kunstgeschiedenis. De 
opdracht bestaat uit drie onderdelen waarin het kijkgedrag van de leerling op de proef wordt 
gesteld en een beroep wordt gedaan op zijn associatievermogen.

OPDRACHTEN

Opdracht 1 - De schilderspeurtocht (45 min.)
Voor dit onderdeel ga je met de klas drie verschillende landschapsschilderijen bekijken. Het 
is de bedoeling dat de leerlingen de afbeeldingen aandachtig bestuderen en met elkaar in 
gesprek gaan over wat ze precies zien. Ze krijgen niet direct de volledige afbeelding te zien, 
maar eerst enkele details. Langzamerhand ontvouwt zich de gehele voorstelling.

De drie landschappen zijn enorm verschillend. We gaan van een realistisch schilderij waarop 
duidelijk te zien is wat er wordt voorgesteld uiteindelijk naar een schilderij van een abstract 
landschap waarbij je als kijker moeite moet doen om te weten waar je precies naar kijkt. 
Hierbij kun je jezelf afvragen of iedereen eigenlijk wel hetzelfde ziet; hoe kijkt de ander naar 
een abstracte voorstelling en hoe interpreteert hij deze?

LES 1
Voorbereidend: Landschap en Gevoel

Haagse School

Polders met molens, weilanden met koeien, grijsblauwe wolkenluchten. Ons beeld van 

het typische Hollandse landschap werd gevormd door de kunstenaars van de Haagse 

School. Als tegenreactie op de opkomende industrialisatie én gedreven door de uitvinding 

van de verftube brachten zij het landschap in beeld – niet groots en meeslepend zoals de 

romantische kunstenaars voor hen, maar eenvoudig en zonder diepere betekenis. Koetjes 

in de wei of een grijsblauwe hemel zijn van zichzelf al prachtig!
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Bij deze opdracht is het belangrijk om te benadrukken dat de mening en interpretatie van een 
leerling nooit verkeerd is. Van verschillende zienswijzen kun je juist leren!

Klik op deze link en bekijk de slides die bij de eerste opdracht horen.
Je gaat telkens naar de volgende afbeelding door op de rechtermuisknop te klikken.

• Boerderij te Nieuwkoop (1891) van Jan Hendrik Weissenbruch. Weissenbruch is bij uitstek 
een kunstenaar van de Haagse School. Voor deze kunstenaar was de lucht een belangrijk 
onderdeel van zijn werk. “Licht en lucht, dat is de kunst”, zei hij ooit. Ook van dit schilderij 
is de lucht het hoofdonderwerp. We zien een dreigende wolkenpartij waarachter de zon 
probeert door te breken. Rechts op het doek zien we een deel van een boerderij en een 
eenzame figuur onder de bomen staan.

 Vragen die je hierbij kunt stellen zijn:
 - Wat zien jullie op dit schilderij, wat wordt er afgebeeld?
 - Waar ligt Nieuwkoop? Kun je aan het landschap zien dat
  het Nederland is of zou je dit  landschap ook wel ergens
  anders kunnen vinden?
 - Zou je hier willen wonen?
 - Denk je dat het net heeft geregend of zou het juist net gaan regenen?
 - Vind je het een vrolijk of een somber landschap en kun je uitleggen waarom je dat vindt?

• Het Betoverde Kasteel (1880) van Matthijs Maris. Matthijs was de middelste van drie 
broers, die allemaal als kunstenaar werkten. Aanvankelijk werkte hij in dezelfde realistische 
stijl als zijn oudere broer Jacob. Maar in de loop van de tijd gebruikte hij de schilderkunst 
steeds meer als een manier om zijn gemoedstoestand uit te drukken. Tijdens de laatste 
jaren raakte zijn werk steeds meer los van de werkelijkheid. De lijnen werden vager, zijn 
kleurgebruik beperkter en zijn onderwerpen leken wel uit een droomwereld te komen. 
Het Betoverde Kasteel is daar een prachtig voorbeeld van. De voorstelling heeft een 
geheimzinnige en duistere sfeer.

 Vragen die je hierbij kunt stellen zijn:
 - Wat zien jullie op dit schilderij, wat wordt er afgebeeld?
 - Waar zou dit landschap zich bevinden?
  (Antwoord: Zwitserland.)
 - Wie zou er in het boerderijtje wonen?
 - Zou de kunstenaar een vrolijke man zijn of juist niet?
  Kun je dat aan het schilderij zien?
 - Wat zijn de grootste verschillen tussen dit schilderij en het schilderij dat je hiervoor hebt
  gezien? Hebben ze iets met elkaar te maken?
 - Misschien is het grootste verschil wel dat deze voorstelling veel minder realistisch
  geschilderd is, het is bijna abstract. Kun je een voorbeeld geven van een ander abstract
  kunstwerk?

https://docs.google.com/presentation/d/10dIoPTsvI4hOtTIJD2SpUmfIAExNLf77MX161FOcmRY/edit#slide=id.p
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• De Vissersboten (1952) van Jaap Nanninga. Hoewel Nanninga aanvankelijk figuratief 
schilderde en de wereld om zich heen op een natuurgetrouwe manier in beeld bracht, 
begon hij onder invloed van het kubisme steeds abstracter te werken. Op dit schilderij zie 
je dat het landschap op een heel losse manier is geschilderd en maar weinig verschillende 
kleuren bevat (het is voornamelijk blauw). Nanninga’s werk wordt gerekend tot de Nieuwe 
Haagse School, een stroming die zich vooral kenmerkt door vernieuwing.

 Net als bij het vorige werk doet dit schilderij een beroep op je gevoel, vooral het kleur-
 gebruik roept bepaalde associaties bij de kijker op.  Probeer de leerlingen te stimuleren
 om een eigen interpretatie op het schilderij los te laten en een mening te vormen over wat
 ze (menen te) zien. Zien ze allemaal wel hetzelfde?

 Vragen die je hierbij kunt stellen zijn:
 - Wat zie je op dit schilderij, kun je eigenlijk nog wel
  herkennen wat het voorstelt?
 - Welke kleuren heeft de schilder voornamelijk gebruikt?
 - Passen deze kleuren bij het onderwerp van het schilderij?
 - Waar zou dit landschap zich bevinden? Zijn we in Nederland
  of heel ergens anders?
 - Hou je zelf van varen?

AAN DE SLAG!
We zijn toe aan het tweede onderdeel van de opdracht, waarbij het associatievermogen van de 
leerlingen wordt geprikkeld.

Opdracht 2 - De Klanken van de Natuur (15-20 min.)
Voor dit onderdeel maak je gebruik van zes afbeeldingen van Haagse School-kunstwerken en 
twee geluidsfragmenten. Deze opdracht is geheel gericht op de mening en het gevoel van de 
leerlingen.

Klik op deze link en bekijk de slides op bladzijde 15.

Nu krijgt de klas het eerste muziekfragment te horen (klik op de volgende link: het leitmotiv van 
de Harry Potter-filmreeks). Op basis van dit fragment kiezen de leerlingen het kunstwerk uit 
dat volgens hen het beste bij de muziek past. Het gaat er uiteraard om dat ze kunnen uitleggen 
waaróm ze voor dat specifieke werk hebben gekozen.

Een kunstwerk is abstract als je niet direct kunt zien wat het voorstelt. Denk bijvoorbeeld aan 

de schilderijen van Piet Mondriaan, die vaak alleen maar uit gekleurde vakken bestaan.

https://docs.google.com/presentation/d/10dIoPTsvI4hOtTIJD2SpUmfIAExNLf77MX161FOcmRY/edit#slide=id.p
https://www.youtube.com/watch?v=Htaj3o3JD8I
https://www.youtube.com/watch?v=Htaj3o3JD8I
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 Vragen die je hierbij kunt stellen zijn:
 - Wat voor gevoel roept de muziek bij je op?
 - Heb je de melodie herkend?
 - Wat heeft je doen besluiten om voor dat specifieke werk te kiezen? Vanwege de kleuren,
  de vormen die je in het werk zag, of misschien wel de compositie?

Vervolgens wordt het tweede fragment afgespeeld en herhaalt de oefening zich (klik op de 
volgende link: Undertale – Megalovania)

Opdracht 3 - Het droomlandschap (50-45 min.)
Voor het laatste onderdeel van deze opdracht maak je gebruik van het derde muziekfragment 
(klik op de volgende link: Miles Davis – Autumn Leaves). De leerlingen luisteren goed naar 
de muziek en proberen in gedachten een landschap te bedenken dat goed bij het fragment 
aansluit. Vervolgens maken ze een collage van dit denkbeeldige landschap met afbeeldingen 
uit tijdschriften die ze met kleurpotloden en stiften kunnen aanvullen.

 Vragen die je hierbij kunt stellen zijn:
 - Welke kleuren passen het beste bij de muziek en je landschap?
 - Wordt het een eenzaam landschap of komen er mensen in voor?
 - Wordt het een stadsgezicht of juist een natuurlandschap?
 - Waar bevindt het landschap zich?
 - Kan het landschap echt bestaan of is het een fantasiewereld?
 - Wordt het een hedendaags landschap of een historisch landschap?
 - Wat voor compositie ga je maken?

Na afloop bekijken de leerlingen elkaars werk. De resultaten zullen ongetwijfeld heel 
uiteenlopend zijn. Leuk om te bespreken: hoe zou het nou komen dat iedereen hetzelfde 
muziekfragment hoort, maar toch een heel ander landschap voor zich ziet?

Met compositie bedoelen we de opbouw van een voorstelling. Een compositie kan zodanig 

zijn opgebouwd dat er een duidelijke richting te zien is. Zo heb je bijvoorbeeld een horizontale, 

verticale, diagonale of driehoekscompositie.

https://www.youtube.com/watch?v=WibFGyDMmYA
https://www.youtube.com/watch?v=dsp5OASh7bg
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LES 2
Voorbereidend: Identiteit en Representatie

PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: papier (A3), pasfoto’s van de leerlingen, gekleurd papier en/of cadeaupapier, 
potloden, fineliners, scharen
Lestijd: 1,5 à 2 uur
Kerndoel: 54

VOORBEREIDING

Tijdens jullie bezoek aan Museum Jan Cunen werpen we niet alleen een blik op de 
tentoonstelling Haagse School x Haagse Nieuwe, maar ook op de bijzondere foto’s van Carla 
van de Puttelaar. De tentoonstelling Artfully Dressed: Women in the Art World bestaat uit een 
reeks portretfoto’s van invloedrijke vrouwen uit de internationale kunstwereld. Van regisseurs 
en ontwerpers tot kunstenaars en conservators (waaronder Merel van den Nieuwenhof, 
conservator van Museum Jan Cunen). En Carla van de Puttelaar is zelf natuurlijk ook een van 
deze powervrouwen. Eerder waren haar foto’s te zien in de tentoonstelling Naakt of Bloot?. 

Klik op deze link en bekijk de slides die bij opdracht 2 horen (vanaf bladzijde 16).
We hebben drie foto’s voor deze opdracht geselecteerd. Het zijn portretten van Christine 
Koenigs, Maja Neerman en Marga Weimans. De geportretteerde vrouwen dragen 
allemaal bijzondere, exclusieve (en dure) kleding. De fotograaf is een groot liefhebber van 
designerkleding. Bekijk de foto’s aandachtig en ga verder met onderstaande vragen.
• Zou je zelf ooit zoiets willen dragen? Waarom wel of waarom niet?
• Kijk eens in de spiegel en vraag jezelf af wat kleding eigenlijk met een persoon doet. Wat 

zeggen de kleren die je draagt over wie je bent?
• Wat draag je zelf eigenlijk het liefst?
• Wat zou je ervan vinden als de directeur van jullie school plotseling besluit om het dragen 

van een schooluniform te verplichten? Het zou betekenen dat iedere leerling hetzelfde 
draagt op school. Zou je dat vervelend vinden of juist niet? 

Klik eens op de volgende links en bespreek met de klas wat ze van deze verschillende 
schooluniformen vinden.
=> Schooluniform Groot-Brittannië
=> Schooluniform HP
=> Schooluniform Maleisië

• Nu heb je allerlei verschillende schooluniformen gezien. Maar hoe zou je eigen ideale 
schooluniform eruitzien als je dit zelf mocht ontwerpen?

• Vervolgvraag: hoe zou het nou komen dat iedereen een ander ontwerp verzint?

https://docs.google.com/presentation/d/10dIoPTsvI4hOtTIJD2SpUmfIAExNLf77MX161FOcmRY/edit#slide=id.p
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schooluniform#/media/Bestand:Kennet_uniform.jpg
http://www.gbacg.org/costume-resources/original/articles/HPcostume_Style1.jpg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schooluniform#/media/Bestand:Semporna_Sabah_School-girls-at-Kg-Simunul-01.jpg
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OPDRACHTEN

Opdracht 1 - Jouw ideale houding
Stel je voor dat een beroemd beeldhouwer een gigantisch standbeeld van jou wil maken, hoe 
zou je dan het liefst uitgebeeld worden? Welke houding laat het beste zien wie jij bent?

Vandaag ben je zelf even de beeldhouwer en bedenk je een lichaamshouding die het beste bij 
jou past. Bedenk eens goed hoe jij voor de spiegel staat of over straat loopt. Misschien barst 
je van het zelfvertrouwen en loop je altijd met je borst vooruit. Of misschien ben je wel heel 
sportief en beweeglijk en gaan je armen en benen alle kanten op! Bedenk een ontwerp voor 
een standbeeld dat precies laat zien wie je bent.

• Neem een A4-blaadje en vouw het twee keer dubbel. Als je het papier weer uitvouwt, zijn er 
vier tekenvlakken ontstaan.

• Vervolgens ga je schetsen. Probeer jezelf in hoog tempo in vier verschillende houdingen 
op het papier te tekenen. Denk eraan, je bent nog maar aan het schetsen. Het gaat er niet 
om dat je mooie, strakke lijnen tekent en er allerlei details bij verzint, maar dat je snel iets 
op papier zet. Ook als je al tevreden bent met de eerste schets moet je ook de ander drie 
vakken invullen. Je hoeft je niet druk te maken over de kleding. Daar ga je bij de volgende 
stap pas mee aan de slag. 

• Pak je meegenomen pasfoto en plak ‘m op het A3-blad. Zorg dat je aan alle kanten genoeg 
ruimte overhoudt om een van de schetsen te verwerken.

• Nu kies je een van de vier schetsen uit die je graag wilt uitwerken. Je mag natuurlijk ook 
een combinatie maken van meerdere schetsen. Teken met een potlood het lichaam in de 
door jou gekozen houding onder jouw pasfoto. Nu mag je iets preciezer en strakker te werk 
gaan. Probeer de lichaamshouding zo duidelijk en zo mooi mogelijk uit te beelden. Het gaat 
bij deze stap alleen om de lichaamshouding, de kleding wordt pas later toegevoegd.  

• Als je denkt helemaal klaar te zijn, kun je de fineliners pakken en je tekening afmaken. 

Opdracht 2 - Kleding en identiteit
Wie ben ik en hoe kijkt de wereld naar mij? Identiteit is een belangrijk thema in de 
tentoonstelling van Carla van de Puttelaar. Ze heeft de vrouwen op de foto’s op zo’n manier in 
beeld gebracht dat ze sterk en zelfverzekerd overkomen.

Zoals jullie al hebben gezien, dragen deze vrouwen op de foto’s bijzondere, onalledaagse 
kleding. Het zijn eigenlijk allemaal unieke kledingstukken die bijdragen aan het karakter van de 
foto’s en ze helemaal afmaken. Aan jullie de taak om hetzelfde te doen op papier – kleding is 
het enige wat er nog ontbreekt aan jullie ontwerp.

Maar we gaan het jullie iets moeilijker maken. Je denkt jezelf misschien goed te kennen, maar 
wie weet hebben anderen wel een veel scherper beeld van jou! Wissel je tekening met een van 
je klasgenoten. Bestudeer de tekening van de ander en stel jezelf de volgende vragen:



12 GROEP 7  |  BEELDENDE KUNST

• Wat voor keuzes heeft hij/zij gemaakt?
• Wat zegt de gekozen houding over hem/haar?
• Is het een zelfverzekerde houding of juist heel verlegen?
• Wat straalt mijn klasgenoot eigenlijk uit (representatie)?

Voor jullie liggen verschillende stapels met gekleurd papier/cadeaupapier. Aan de hand van de 
collagetechniek (knippen en plakken) ontwerpen jullie een bijzonder kledingstuk voor de ander. 
Hou rekening met de volgende punten:
• Bedenk goed welke kleuren je wilt gebruiken. Kies niet alleen de kleuren die je klasgenoot 

mooi vindt, maar vooral de kleuren die goed bij de lichaamshouding en de uitstraling 
passen. (Zo is rood misschien wel een romantische kleur en zwart een sombere kleur.)

• Leg de knipsels op de tekening maar plak ze nog niet vast. Schuif ze zo veel mogelijk heen 
en weer om zo de ideale vorm te creëren. Het kledingstuk mag natuurlijk zo origineel en 
flamboyant zijn als je wilt. Je kunt de foto’s van Carla van de Puttelaar als inspiratiebron 
gebruiken. 

• Als je het ideale kledingstuk voor je ziet, mag je beginnen met plakken. 

Leg na afloop de tekeningen naast elkaar en bespreek de eindresultaten.
• Wat voor kledingstuk heeft je klasgenoot voor jou ontworpen en wat zegt dat over de 

manier waarop hij naar jou kijkt?
• Had je verwacht dat je klasgenoot zo’n ontwerp voor jou zou maken of had je zelf iets heel 

anders in gedachten?
• Vind je de kledingstukken bij jou passen?
• Als het ontwerp echt zou worden gemaakt, zou je het dan dragen?

Portret van Christine Koenigs
door Carla van de Puttelaar 
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BEZOEK
MUSEUM JAN CUNEN

PRAKTISCHE INFO
Locatie en bereikbaarheid: zie pagina 6
Duur van het bezoek: ongeveer 90 minuten
Kerndoel: 54

HET MUSEUMBEZOEK
Het is zover! Jullie brengen met je klas een bezoek aan Museum Jan Cunen. Tijdens dit 
bezoek gaan de leerlingen op een speelse en uitdagende manier aan de slag met twee 
tentoonstellingen. Aan de hand van verschillende doe- en denkopdrachten die door twee 
museumdocenten worden begeleid, leert de klas op een frisse, en misschien wel onverwachte 
manier naar (beeldende) kunst en musea te kijken.

Voor dit bezoek is het niet noodzakelijk om de tekeningen van de voorbereidende opdrachten 
mee te nemen, maar we vinden het erg leuk om de resultaten te zien en een indruk te krijgen 
van hoe het in de klas is gegaan!

We wensen jullie alvast heel veel plezier in het museum!

DE RONDLEIDING
Het museumbezoek bestaat uit een interactieve rondleiding die ongeveer 90 minuten duurt. 
Hoewel de rondleiding vooral is bedoeld om de leerlingen een vrolijke en leuke ervaring in het 
museum te bezorgen, gelden er wel enkele museumregels waar zij zich aan moeten houden:

• Het museum staat vol met kunstwerken die niet alleen kostbaar, maar ook zeer kwetsbaar 
zijn. Bovendien zijn de meeste objecten in de tentoonstelling in bruikleen aan het museum 
gegeven. Het is dus belangrijk dat de leerlingen de kunstwerken niet aanraken.

• Het is fijn als de leerlingen enthousiast met de rondleiding meedoen, maar het is niet de 
bedoeling dat ze gaan rennen en daardoor per ongeluk ergens tegenaan stoten.

• Het museum is vanaf 11.00 uur geopend voor andere bezoekers. Om hen geen overlast te 
bezorgen, is het belangrijk om niet te veel lawaai te maken en het aantal decibellen zo veel 
mogelijk te beperken.

• Eten en drinken is niet toegestaan in het museum.
• Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de leerlingen het museum leuk vinden en een 

plezierige ervaring hebben. Voor de museumdocenten is het fijn als de leerlingen niet bang 
zijn om vragen te stellen en enthousiast durven vertellen wat ze ergens van vinden.
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LES 3
Reflecterend: Vraaggesprek in de klas

Het bezoek aan Museum Jan Cunen is geweest, jullie zijn weer terug in de klas. Als het goed is 
hebben de leerlingen zoveel gezien museum dat er wel uren over nagepraat kan worden. 

PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: papier (A4 of A3), werkblad 1, potloden en stiften
Lestijd: 1,5 à 2 uur
Kerndoel: 55

INLEIDING
Als het goed is, hebben de leerlingen ontzettend veel indrukken opgedaan, zowel tijdens de 
voorbereidende les(sen) als in het museum. Aan de hand van onderstaande vragen kan het 
OKVO-programma nabesproken worden. Hierbij is het belangrijk dat vooral de leerlingen aan 
het woord zijn.  
• Wat is je het meest bijgebleven van het museumbezoek?
• Wat was nou het mooiste kunstwerk dat je hebt gezien? Kun je dat kunstwerk nog 

omschrijven?
• Heb je nieuwe dingen geleerd of wist je alles al wat er tijdens de rondleiding is verteld?
• Zijn er ook dingen die je minder leuk vond aan het museumbezoek?
• Stel je voor dat jij de tentoonstelling mocht inrichten, hoe zou je dat dan doen?
• Wat zou de tentoonstelling nog beter maken?

NOG ÉÉN KEER AAN DE SLAG!
Tijdens de rondleiding in het museum hebben jullie geleerd wat filosoferen is en nagedacht 
over een ingewikkelde hersenkraker. Kan iemand van jullie misschien navertellen hoe die 
hersenkraker ook alweer in elkaar zat?
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Zo zijn er nog veel meer ingewikkelde dilemma’s waar je lang over kan nadenken. We zijn 
benieuwd wat jullie vinden van het zogenaamde bananenprobleem. Niet zo lang geleden 
verscheen dit artikel op nu.nl: bananenkunstwerk opgegeten! (Klik op de link naar het 
webartikel).

Een kunstenaar besloot een banaan aan de muur te hangen als kunstwerk en een andere 
kunstenaar besloot de banaan op te eten. Het opeten was zélf ook een kunstwerk. De banaan 
was kort daarvoor aan iemand verkocht voor meer dan 100.000 euro. De wereld was in rep 
en roer en reageerde geschokt. Een banaan aan de muur voor 100.000 euro? Dat moet wel 
waanzin zijn! Het opmerkelijke incident riep een hoop vragen bij mensen op. Hoe kijken jullie er 
eigenlijk tegenaan? Bespreek de volgende vragen:

• Stel je voor dat je tijdens het bezoek aan Museum Jan Cunen een banaan aan de muur zag 
hangen. Zou je dat even interessant of kunstzinnig vinden als de andere kunstwerken die je 
hebt gezien? Waarom wel/waarom niet?

• We hebben allemaal weleens een banaan in de fruitschaal liggen – die banaan noemen we 
doorgaans geen kunst. Wanneer kun je iets eigenlijk kunst noemen?

• De schilderijen en beelden die je in het museum hebt gezien, worden al héél lang zuinig 
bewaard. Maar een banaan blijft natuurlijk niet zo lang goed; hij zal uiteindelijk gaan rotten. 
Als het verkleurt, verandert en langzaam vergaat, is het dan nog wel hetzelfde kunstwerk?

• Is kunst altijd iets wat je kunt aanraken of kan het ook iets ‘onzichtbaars’ zijn, zoals 
een idee of een beweging (denk bijvoorbeeld aan een boek dat ideeën bevat of een 
dansvoorstelling).

Het schip van Theseus

De Griekse zeeheld Theseus liet een prachtig houten schip bouwen waarmee hij verre reizen 

maakte. Maar hoe langer hij op reis was, hoe meer het schip begon te slijten. Stuk voor stuk 

werden de onderdelen vervangen door nieuw materiaal. Na honderd jaar werd het allerlaatste 

onderdeel vervangen en was helemaal niets meer aan schip nog origineel. De vraag is: Is het 

schip van Theseus nog wel hetzelfde schip gebleven? Omdat elk onderdeel uiteindelijk is 

vervangen, zou je kunnen zeggen dat het niet meer hetzelfde schip is. Maar op welk moment is 

het schip niet meer origineel, na de vervanging van het eerste onderdeel, het tiende onderdeel 

of het allerlaatste onderdeel?

Hetzelfde probleem kun je toepassen op de mens. In de loop van de jaren worden al onze 

lichaamscellen vervangen door nieuwe cellen. Zijn we dan nog wel dezelfde persoon als tien 

jaar geleden?

https://www.nu.nl/cultuur-overig/6016279/bananenkunstwerk-van-120000-dollar-opgegeten-door-bezoeker.html
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OVER
OKVO

BIJ OKVO MAKEN LEERLINGEN KENNIS MET KUNST EN CULTUUR IN OSS!
Alle kinderen in Oss zouden een kans moeten krijgen om kennis te maken met de wereld van 
kunst en cultuur. Daarom werken alle culturele aanbieders in Oss in een partnerschap samen 
met het primair onderwijs om dit doel te bereiken. 

Met het OKVO Basismenu: 
1. Komen leerlingen gedurende hun gehele basisschoolperiode in aanraking met alle 

disciplines: drama, muziek, dans, cultureel erfgoed, literatuur, beeldende kunst en 
audiovisueel.

2. Gaan de leerlingen op bezoek bij alle culturele instellingen in Oss.
3. Worden de docenten voorzien van hoogkwalitatief lesmateriaal.
4. Worden de docenten ondersteund in kennis over cultuureducatie door middel van 

onderwijsbijeenkomsten.
5. Is aan de kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie, oriëntatie op jezelf en de wereld en 

Nederlands in het mondeling én schriftelijk onderwijs voldaan wanneer het Basismenu is 
doorlopen.

Scholen zijn al jarenlang erg tevreden over OKVO (samenwerking, organisatie en    
uitvoering) en geven gemiddeld een 7,6!

PARTNERS
OKVO is een samenwerkingsverband van lokale culturele instellingen:
Bibliotheek Oss, Groene Engel, Theater De Lievekamp, Museum Jan Cunen, Muzelinck en
Stadsarchief Oss.

COLOFON

Redactie en coördinatie:
OKVO, Osse Kunstinstellingen Voor het Onderwijs i.s.m. Museum Jan Cunen

Subsidiëring: Gemeente Oss
Vormgeving: 2VORM grafisch ontwerp studio
Illustratie: www.freepik.com

Oss

https://www.okvo.nl/index.php/kerndoelen
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