
 
 
Groep 7-8: Ruimte en verhoudingen 
 
-------------Verwerking: kunstwerken ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Duur 
60 a 75 min 
 

Doel/ vaardigheden 
Begrippen: (for)maat, ruimte, 
ruimtelijke werking, perspectief en 
vorm 
Verhoudingen 
Meten 
Vergelijken en verwoorden 
Coöperatief leren 
Denken zichtbaar en hoorbaar 
gemaakt 
Inzicht door doen 

Benodigdheden 
Digibord 
Papier, karton 
Lijm 
Potloden 
Verf 
 

 
Na de introductie met de online video zou u aan de hand van de volgende kunstwerken verder kunnen 
gaan met het thema ‘Ruimte en verhoudingen’.  
 
 
 
Anoniem, De Heilige Hieronymus in zijn afstudeercel, ca. 1470 

 
De Heilige Hieronymus zit aan zijn schrijftafel in een boek te schrijven. Hoewel de 
kunstenaar (van wie we de naam niet weten) zijn best heeft gedaan om 
bijvoorbeeld de plooien van de mantel zo echt mogelijk af te beelden, klopt er van 
de ruimte niet veel. We kijken van de zijkant tegen de man aan, maar bovenop 
de tafel en de stoel. Vooral de tafel lijkt elk moment om te kunnen kiepen.  
 
 
Zie ook http://collectie.boijmans.nl/nl/collection/2467-(ok) 
 
Mogelijke vragen: 

- Wat zie je? 
- Wat klopt er niet aan de ruimte die de kunstenaar weergaf? Hoe komt 

dat? 
 
 
 
Pieter Saenredam, Gezicht op de Mariaplaats en de Mariakerk te Utrecht, 1662 
 

Dit schilderij zagen we ook al in de video. De kunstenaar leefde in de 
17de eeuw, de tijd dat men al had ontdekt hoe je perspectief kon 
weergeven. Op de plek waar alle lijntjes op de afbeelding hiernaast 
samenkomen, prikte de kunstenaar een speldje en spande daar een 
aantal touwtjes langs, zoals de lijntjes aangeven. Hij schilderde de 
gebouwen en muren langs deze lijnen en zorgde daarmee dat er diepte 
in zijn schilderij kwam en dat het perspectief klopte. De figuurtjes 
werden alleen niet goed in verhouding geschilderd, waardoor het lijkt of 
er reuzen en dwergen rondlopen. 
Zie ook http://collectie.boijmans.nl/nl/collection/1765-(ok) 
 

Mogelijke vragen: 
- Wat voor gebouwen zijn dit? 
- Hoe groot zijn de torens ongeveer? 
- Hoe komt het dat de toren op de achtergrond verder weg lijkt dan het gebouw op de voorgrond? 

 
 
 
 



 
Jan van der Ploeg, Muurschildering no. 155 “Staff”, 2006 
 

Een enorme muurschildering (bijna 3,5 meter hoor en 37 meter lang!) 
welke de hele muur van een lange gang in het museum bedekt. Aan het 
begin of eind van de gang lijken de lijnen schuin te lopen. Aan de andere 
kant van de gang lijken de kleuren strepen minder hoog dan dichtbij. Zou 
je echter recht voor de strepen gaan staan, dan zie je dat alle kleuren 
even hoog zijn.  
 
Zie ook http://collectie.boijmans.nl/nl/collection/3573-(mk) 
 

 
Mogelijke vragen: 

- Welke vorm heeft deze ruimte? 
- Wat voor effect hebben de kleurstrepen van het kunstwerk op de ruimte? 
- Waar zijn de strepen hoger/ breder, aan het begin of aan het einde van de ruimte? 

 
 
 
Tejo Remy, Ladenkast, 1991 
 

Voor dit ontwerp gebruikte Tejo Remy bestaande lades die hij met 
behulp van een band samenvoegde tot een nieuwe kast.  
 
Zie ook http://collectie.boijmans.nl/nl/object/112391/You-Cannot-
Lay-Down-Your-Memory/Tejo-Remy 
 
Mogelijke vragen: 

- Wat zie je? 
- Hoe heeft deze kunstenaar ruimte gebruikt? 
- Welke ruimte is gevangen door het kunstwerk?  
- Welke ruimte neemt het in?  
- Is alle ruimte binnen de ‘band’ gevangen of alleen de 

ruimte in de laatjes? 
- Zou dit kunstwerk naast jouw bed passen? Waarom denk je dat? 
- Als je alle laatjes netjes neerzet, neemt het dan meer of minder ruimte in? Laat aan de leerlingen 

over om te bedenken wat netjes betekent: naast elkaar, op elkaar een combinatie daarvan. Tellen 
de lege stukjes nu mee? 

 
 
 
 
 
Bruce Nauman, Dubbele stalen kooiconstructie, 1974 

 
Hoe beleef je een ruimte? Deze kunstenaar Bruce Nauman 
onderzoekt de relatie tussen ruimte en het lichaam. Dit 
kunstwerk bestaat uit een kooi binnen een kooi. De buitenste 
kooi heeft een deur en vormt een gang langs de binnenste kooi 
die geheel gesloten is.  
 
Mogelijke vragen: 

- Wat zie je hier? Laat leerlingen beschrijven en typeren 
wat ze zien. 

- Wat is het effect van dit kunstwerk op de ruimte? 
- Hoe heeft de kunstenaar met dit kunstwerk ruimte 

gevangen?  
- Hoeveel ruimte heeft hij gevangen? 
- Hoe zou je je voelen als je in het kunstwerk bent? Waardoor komt dat? 
- Kunstenaars willen het publiek vaak ergens over laten nadenken, waarover zou deze kunstenaar je 

willen laten nadenken? 



 
Yayoi Kusama, Infinity Mirror Room, 1965-1998 

 
Met stippen en spiegels heft de kunstenaar een 
omgeving gemaakt waarin de bezoeker volledig wordt 
opgeslokt. Als je de kamer binnenstapt, wordt je 
onderdeel van de ruimte, van het werk. De ruimte lijkt 
door al de spiegels oneindig. 
 
Zie ook 
http://collectie.boijmans.nl/nl/object/141180/Infinity-
Mirror-Room---Phalli%27s-Field-%28Floor-
Show%29/Yayoi-Kusama 
 
 
 
 

 
Mogelijke vragen: 

- Wat zie je? 
- Welke ruimte heeft de kunstenaar met dit kunstwerk gevangen?  
- Kun je bedenken hoe groot de ruimte ongeveer is? 
- Wat doet het denk je met je, als je in een ruimte staat die oneindig lijkt? 

 
 
 
 
-------------Opdrachten ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wie vangt de minste of meeste ruimte? 
 

- Laat de leerlingen een gewoon wit A4tje zien en vraag of ze iets kunnen bedenken waardoor het 
minder ruimte inneemt. Geef de kinderen hiervoor één minuut. Wie heeft met het blaadje de minste 
ruimte gevangen? Hier kunnen leerlingen denken aan de oppervlakte waarop het past, maar ook 
aan de ruimte (volume) die het inneemt. Geef geen antwoorden of sturing. 
Maak dit eventueel concreter: hoeveel passen er in je kastje/laatje ? Laat een pak papier van 500 
vellen zien: past dit in je laatje? En als je er propjes, snippers, rolletjes, enz van maakt, past het 
dan nog?  

 
- Laat de leerlingen nu onderzoeken hoe ze met één A4tje zoveel mogelijk ruimte kunnen vangen. 

De kinderen mogen daarbij vouwen, knippen, plakken, wat zij maar willen, mits zij maar één vel 
gebruiken. Geef de leerlingen eerst twee minuten de tijd om te bedenken hoe ze de opdracht 
kunnen aanpakken. Eventueel kan er in plaats van een A4 papiertje ook een A4 van karton 
gebruikt worden, dit materiaal roept eerder op tot ruimtelijke constructie omdat het kan blijven 
staan. 

 
- Las na 10 minuten een klassikaal moment in. Vraag een of twee leerlingen om hun ontwerp te 

presenteren. Kies hiervoor twee echt totaal verschillende ontwerpen.  
Alternatief: vraag wie tot nu toe de meeste ruimte heeft gevangen. 

 
- Bespreek de ontwerpen: hoe is het gemaakt? Welke techniek is gebruikt? Welke ruimte wordt 

ermee gevangen? Aan welk van de besproken kunstwerken doet het denken en waarom? Kun je 
het ontwerp nog verbeteren zodat het nog meer ruimte vangt? Hoe?  
Vergelijk de twee ontwerpen. Hierbij kunnen begrippen als omtrek, oppervlakte en inhoud op een 
vanzelfsprekende manier langskomen. 

 
- Laat de leerlingen vervolgens hun ontwerpen af maken of aanpassen.   

 
- Bespreek de eindresultaten. Wat is er te zien? Hoe zit het in elkaar? Wat is het idee erachter? Is er 

veel ruimte gevangen? Hoe vergelijk je? Hoe schat je? Is er inspiratie uit de besproken 
kunstwerken terug te zien in het ontwerp?  
 



- Zoom daarna in op hoeveel ruimte de constructies omsluiten en innemen. Laat de leerlingen zelf 
vertellen hoe ze verschillende ideeën vergelijken op ‘hoeveelheid ruimte’. Hoeveel ruimte heb je 
gevangen? En hoeveel ruimte neemt het in/zit er omheen? 

 
- Sluit af met verklaren: de hoeveelheid papier ofwel de platte ruimte (of oppervlakte) is steeds 

hetzelfde, de ruimte die wordt omsloten of ingenomen (inhoud/volume) is verschillend. Vraag aan 
de leerlingen te verklaren hoe dit kan. 


