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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 één van de culturele instellingen. Wij helpen je graag verder.

Namens alle culturele instellingen, veel plezier en inspiratie! 

Janne Pisters, coördinator OKVO

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

Het basismenu van OKVO voorziet in:

• De kerndoelen van het leergebied kunstzinnige oriëntatie (54,55,56).

• 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

VOORWOORD
Handleiding OKVO

https://okvo.nl/index.php/component/sppagebuilder/55-kerndoelen
https://okvo.nl/index.php/component/sppagebuilder/55-kerndoelen
https://okvo.nl/index.php/aanbod-plusmenu
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INLEIDING
De tentoonstelling ‘Naakt of Bloot?’

In het OKVO basismenu voor groep 7 wordt er een bezoek gebracht aan Museum Jan Cunen en wordt 

de discipline beeldende kunst behandeld. De leerlingen zullen een tentoonstelling in Museum Jan Cunen 

bekijken en hierbij opdrachten uitvoeren. Dit jaar staat de tentoonstelling ‘Naakt of Bloot?’ centraal. 

De tentoonstelling ‘Naakt of Bloot?’
Naakt of Bloot? Deze vraag vormt de rode draad van de tentoonstelling met dezelfde naam 
‘Naakt of Bloot?’ Het vrouwelijk naakt in de Nederlandse schilderkunst 1875-1925 en Naakt of 
Bloot in de hedendaagse kunst in Museum Jan Cunen. Het Osse museum voelt de noodzaak 
om de tweestrijd die in de hedendaagse maatschappij ten opzichte van naakt en bloot heeft 
plaatsgevonden, zichtbaar en bespreekbaar te maken. Waar aan de ene kant krampachtig 
en preuts wordt omgegaan met bloot, worden we er anderzijds mee overladen. Museum Jan 
Cunen laat twee tentoonstellingen zien waarin het naakt centraal staat en de schoonheid 
van het naakte lichaam wordt gevierd. Speciale aandacht  verdient de maatschappelijke 
benadering van het thema naakt of bloot.
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Rutgers, een organisatie die onder andere wil helpen bij de verbetering van acceptatie 
en begrip voor seksualiteit bij jongeren, organiseert jaarlijks een projectweek genaamd 
Lentekriebels voor het basisonderwijs. Tijdens deze week geven scholen een week lang les in 
de thema’s: weerbaarheid, seksualiteit en relaties. Leerlingen leren tijdens deze week met de 
thema’s omgaan. 

Museum Jan Cunen heeft de aanpak van Rutgers in het educatief programma als 
inspiratiebron gebruikt. In ons lesprogramma focussen wij ons niet op de seksuele kant van 
het naakt en bloot, maar focussen wij ons op de gedachten en ideeën die leerlingen erover 
kunnen hebben.

De visie en het hoofddoel van Museum Jan Cunen zijn dat leerlingen zichzelf beter leren 
kennen door middel van het kijken naar kunst. Een mening of idee is nooit fout en alles kan en 
is mogelijk, zolang jij het zelf maar kunt bedenken. Schroom niet om je ideeën rijkelijk de vrije 
loop te laten gaan.

HOOFDDOELEN
• Leerlingen leren dat er verschillende meningen kunnen zijn op het gebied van naakt en 

bloot en respecteren elkaar hierin.
• De leerlingen leren via de kunst over zichzelf.

(https://www.rutgers.nl/wat-wij-doen/seksuele-vorming/projecten-seksuele-vorming/week-van-de-lentekriebels)
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Bereikbaarheid
• Voor het bezoek aan Museum Jan Cunen kun je gebruik maken van de gratis 

parkeergelegenheid aan de Molenstraat bij Bastings Antiquairs.
• De parkeergelegenheid ligt rechts tegenover de voorkant van Museum Jan Cunen, tussen 

Molenstraat 56 en 58, links naast Bastings Antiquairs. Wij raden je aan om uit de richting 
van MSD/ de Spoorlijn te komen.

• De auto’s links en rechts achterin parkeren (zie onderstaande foto). Zo kunnen er zoveel 
mogelijk auto’s op de parkeerplaats staan. 

• Let op! Parkeer NIET in een treintje achter elkaar! Scholen die na jouw klas komen en 
andere klanten van Bastings Antiquairs moeten er ook nog bijpassen. 

• Is het hek gesloten? Vraag dan in het museum of het voor jullie geopend kan worden. De 
parkeergelegenheid is alleen toegankelijk ten tijde van jullie 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 eduactie@museumjancunen.nl of
bel Museum Jan Cunen: T (0412) 798 000.

mailto:eduactie%40museumjancunen.nl?subject=
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PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: het verhaal ‘De nieuwe kleren van de keizer’, digibord om voorbeelden op 
te laten zien en op te zoeken, werkblad 1, werkblad 2, papier, kleurpotloden, stiften, (Junior) 
Dikke Van Dale en een spreekwoorden boek
Lestijd: 1,5 tot 2 uur
Kerndoel: 55

INTRODUCTIE MET DE LEERLINGEN
Lees het verhaal van de Kleren van de Keizer voor (werkblad 1). Gebruik je liever het boek uit 
de school bibliotheek ‘De Nieuwe Kleren van de Keizer’, dan kan dit ook.

OPDRACHTEN

Opdracht 1
Vraag na het lezen van het verhaal aan de leerlingen wat de achterliggende boodschap zou 
kunnen zijn.
Antwoord: Het is een uitdrukking voor dwaze gewoonten of beslissingen die iemand neemt en 
waartegen niemand iets durft te doen of over durft te zeggen uit angst afgewezen te worden.

Opdracht 2
In de (Junior) van Dale kun je op woord zoeken naar spreekwoorden. Laat leerlingen in 
groepjes spreekwoorden opzoeken met daarin de volgende woorden:
• Kleding, Huid, Naakt, Bloot…
• Kunnen de leerlingen nog meer woorden bedenken die bij het verhaal ‘De kleren van de 

keizer’ zouden kunnen passen?
• Wat betekenen al deze spreekwoorden?

Leuk weetje:
‘Laat de leeuw niet in zijn hempie staan’, is een zeer bekende Nederlandse uitspraak met een 
goede betekenis! Het zegt dat je elkaar niet in de steek moet laten, maar elkaar moet steunen. 
Elkaar respecteren en helpen is heel belangrijk.

LES 1
Voorbereidend: Niet letterlijk, maar figuurlijk
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Opdracht 3 
• Laat de leerlingen zelf een spreekwoord bedenken met één van de woorden: kleding, huid, 

naakt, bloot.
• Geef het zelfbedachte spreekwoord een betekenis.
• Maak aan de hand van jouw zelfbedachte spreekwoord een bijbehorende tekening die jouw 

spreekwoord afbeeldt. Of maak een stripverhaaltje van drie blokken dat jouw spreekwoord 
verbeeldt, zie hiervoor werkblad 2 (Format stripverhaal).

• Laat aan de hand van elkaars tekening/stripverhaal raden wat een ander als spreekwoord 
bedacht zou kunnen hebben en de betekenis die erbij zou kunnen horen.

Inspiratie voor de aanpak:
Moeilijk? Nee hoor! Google de volgende dingen eens, hieruit kun je heel veel inspiratie halen!
• Het spreekwoordenspel. Dit is een kaartspel waarin allerlei spreekwoorden worden 

afgebeeld met eenvoudige afbeeldingen. 
• Zijn er stripboeken die de klas leest, zoals de Donald Duck? Gebruik die als voorbeeld voor 

het striptekenen.
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LES 2
Voorbereidend: Kleding versus huid

PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: papier (gekleurd of stukken uit oude tijdschriften), verf, kwasten, scharen, lijm 
en plakband
Lestijd: 1,5 à 2 uur
Kerndoel: 54

OPDRACHTEN

Oprdracht 1
Herinner je je het verhaal van de keizer nog? Met zijn nieuwe kleren, die eigenlijk helemaal 
geen kleren waren? Hij dacht heel speciaal te zijn met zijn veel te dure, neppe kleding. Wat kan 
dit zeggen over de keizer?

Mogelijk antwoord: 
De keizer is een man die alleen maar hele dure kleding wil dragen ongeacht hoe het eruit ziet. 
Hij is makkelijk bij de neus te nemen. Ook laat de keizer zichzelf graag zien door in de volle 
aandacht te staan tijdens een optocht waarin hij zelf loopt. Hij valt graag op.

Wat jij aan hebt of juist niet aan hebt, zoals bij de keizer in het verhaal, kan iets zeggen over je 
identiteit. Jouw identiteit betekent wie je bent en wat jou uniek maakt. Het gaat niet alleen om 
hoe je eruit ziet, maar ook wat je leuk vindt, wat jou blij maakt en wat bij jou hoort.

Opdracht 2
• Kijk eens om je heen: wedden dat niet iedereen dezelfde kleur T-shirt aanheeft! Misschien 

maar goed ook, want als we allemaal dezelfde kleur zouden dragen, is het maar een saaie 
boel.

• Kleding heeft heel veel functies. Waarom dragen wij eigenlijk kleding? Laat de klas 
benoemen welke functies kleding allemaal kan hebben. 

• Ook heeft kleding veel eigenschappen, benoem deze ook.

Voorbeeld antwoorden:
• Kleding kan dienen als bescherming. Brandweerpakken beschermen tegen vuur en de hitte 

van de vlammen bij een brand.
• Kleding houdt je warm wanneer het koud is. Zowel een trui of een sjaal. Hebben jullie ook 

wel eens van thermo-kleding gehoord?
• Met kleding kun je laten zien wie je bent of wat je leuk vindt.
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Opdracht 3
In Museum Jan Cunen gaan jullie kleding zien gemaakt door Charissa van Dijk. Zoek haar maar 
eens op, op internet. Waar doen haar creaties jullie aan denken? Het is bijna doorzichtig, zoals 
de kleren van de keizer, maar dan nog wel een klein beetje stof.

Kleding hoeft niet altijd gemaakt te worden van stof. Zo droeg de keizer dus onzichtbare 
kleding. Kennen jullie de zangeres Lady Gaga? Zij droeg ooit een jurk gemaakt van vlees. 
Ook droeg zij eens een jurk van kant die haar hele gezicht bedekte. Zij draagt wel vaker zeer 
expressieve outfits. Zoek op internet eens voorbeelden op!

Kleding kan dus veel zeggen over wat jij wilt uitstralen of hoe jij wilt zijn. 
• Wat voor een outfit of kledingstuk zou jij willen maken? Gebruik allerlei verschillende 

soorten papier, kleuren en stukken en ga helemaal los. Een hoed, een sjaal, een jasje, 
gekke schoenen… alles mag en kan!

• De kunstenaar Karen Sargsyan maakt heel veel kleding van papier in zijn kunstwerken. Kijk 
eens op zijn site voor inspiratie voor knip, vouw en plak technieken.

• Raad later met de klas wat iedereen heeft gemaakt en wat het uitbeeldt. Hebben leerlingen 
er een betekenis bij bedacht?

Meer inspiratie:
• Dylan Haegens is ook een bekende Nederlandse YouTube-er. Hij droeg tijdens het begin 

van zijn carrière altijd een zonnebril, omdat hij niet zichtbaar in beeld wilde komen. Op die 
manier kun je dus een andere identiteit aannemen.

• Wat betekent identiteit ook alweer?
• Er is van de bekende vlogger Enzo Knol een wassen beeld gemaakt en die staat nu sinds 

12 oktober 2017 in Madame Tussauds Amsterdam. Een wassen beeld heeft een hele 
andere huid dan een echte mensenhuid! Huid heeft net als kleding een functie. Een echte 
huid is weer heel anders dan een nagemaakte huid.

• Sia is een zangeres die altijd pruiken draagt waardoor ze onherkenbaar is. Ze heeft een 
pony die helemaal over haar ogen hangt. Zo heeft zij een identiteit gecreëerd voor zichzelf. 
Kijk maar eens op internet.

• Kunnen jullie nog meer popsterren, bekende mensen of idolen bedenken die een eigen 
identiteit hebben gecreëerd door middel van hun uiterlijk?

http://www.karensargsyan.com
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BEZOEK
MUSEUM JAN CUNEN

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

MUSEUMBEZOEK
Met de klas en Museum Jan Cunen is er een bezoek aan het museum gepland. Jullie zijn door 
de vorige opdrachten goed voorbereid op jullie bezoek. Heel veel plezier!

DE RONDLEIDING
• Het bezoek vindt plaats tussen 22 maart en 19 april.
• Het bezoek aan het museum duurt 90 minuten. De rondleiding is door de tentoonstelling 

‘Naakt of Bloot?’ in Museum Jan Cunen.
• Op maandag en op andere werkdagen voor 11.00 uur is de hoofdingang via het café 

gesloten. Via de zijkant van het gebouw laten de museumdocenten je binnen. Mocht er 
niemand open doen, druk dan op beide bellen. 

• Jassen en tassen worden opgehangen in de garderobe. Er is altijd één klas per rondleiding 
aanwezig. 

• Kunstwerken mogen niet aangeraakt worden zonder toestemming. Wij lenen deze werken 
en het is belangrijk om deze in goede staat terug te brengen.

• Na 11.00 uur is het museum geopend voor bezoekers. Om geluidsoverlast te voorkomen 
praten we op rustige toon tegen elkaar.

• Eten en drinken mag niet in het museum. 
• Wat wel mag is: vragen stellen, gedachten en ideeën vertellen en elkaar respecteren! 
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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

OPDRACHTEN

OPDRACHT 1
Er zijn wel tientallen vragen die je zou kunnen beantwoorden:
• Wat hebben jullie allemaal onthouden van de tentoonstelling?
• Wat vonden jullie bijzonder?
• Wat was er speciaal aan de tentoonstelling?
• Wat was het vreemdst dat je hebt gezien?
• Welke nieuwe dingen heb je geleerd?
• Zijn er dingen die verteld werden, maar die je al wist?
• Wat mist de tentoonstelling?
• Wat zou de tentoonstelling beter maken?

OPDRACHT 2
• Welke opdracht uit het museum zou je samen willen doen met je opa, moeder, zus, 

broertje?
• Kruip in de huid van… je vader/ zusje/ een bakker/ de leraar… En bedenk wat hij of zij van 

die opdracht zou vinden en hoe hij of zij die gedaan zou hebben. Schrijf dit in een brief die 
hij of zij dan aan jou schrijft! 

Of extra uitdaging: 
Weten jullie opdracht 1 nog? Daarin kon je er ook voor kiezen jouw eigen spreekwoord in een 
stripverhaal uit te beelden. Voor deze reflectie-opdracht kun je er ook voor kiezen om jouw 
eigen mening, of die van je opa/ moeder/ zusje/ beste vriend(in), over de tentoonstelling ‘Naakt 
of Bloot’, in een stripverhaal te tekenen!
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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 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://okvo.nl/index.php/component/sppagebuilder/55-kerndoelen
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