
 

KunstKunstKunstKunstpraatpraatpraatpraat    voor volwassen taalvoor volwassen taalvoor volwassen taalvoor volwassen taalleerdersleerdersleerdersleerders    

Lesbrief ter voorbereiding en verwerking van het museumbezoek.    
 

InleidingInleidingInleidingInleiding 

De museumles Kunstpraat voor volwassenen is speciaal ontwikkeld voor taalleerders: volwassenen 

die werken aan hun Nederlandse taalbeheersing. Taal is als instrument onmisbaar bij het samen 

kijken naar kunst. De museumles ‘Kunstpraat voor volwassenen’ bouwt voort op dit principe. Bij 

ieder kunstwerk krijgen deelnemers een opdracht die activeert om het werk goed te bekijken en 

bevindingen te delen.  

Om u en de deelnemers voor te bereiden op het museumbezoek hebben we deze handleiding 

gemaakt. Naast informatie over de opzet van de museumles staan er ook voorbereidings- en 

verwerkingssuggesties in. 

 

LesdoelenLesdoelenLesdoelenLesdoelen    

Doel is om de woordenschat van de deelnemers door middel van kunst op speelse manier te 

vergroten en daarbij hun taalontwikkeling te stimuleren.  

De deelnemers: 

• maken kennis met het museum. 

• leren goed te kijken naar verschillende kunstwerken. 

• leren gedachten en gevoelens te verwoorden. 

• leren woorden toepassen in zinsverband. 

• luisteren naar (elkaars) verhalen en vormen daar een beeld bij in hun hoofd. 

• leren praten over kunstwerken. 

• zijn zelf actief bezig met vinden van passende woorden bij een kunstwerk. 

• leren associëren en creatief denken m.b.t. taal en kunst 

 

Opzet programmaOpzet programmaOpzet programmaOpzet programma    

Het programma is opgebouwd uit drie onderdelen:  

1) een voorbereiding 

2) een les in het museum. 

3) een terugblik op het bezoek 

Hieronder worden alle onderdelen uitgebreid beschreven. Ook vindt u enkele lessuggesties. U kunt 

hier zelf uit kiezen welke opdrachten passen en geschikt zijn voor uw studenten. Het is niet nodig 

om alle opdrachten te doen wel wordt het aangeraden om in iedere geval een voorbereidende en 

een verwerkingsopdracht te geven. U vergroot daarmee het leerrendement. 

De opdrachten/lessuggesties waar een * * * * achter staat betreffen opdrachten die wat moeilijker van 

aard zijn. Deze opdrachten zijn mogelijk geschikter voor deelnemers die wat verder zijn in hun 

taalontwikkeling. 

 

1) Voorbereiding1) Voorbereiding1) Voorbereiding1) Voorbereiding    
 

IntroductieIntroductieIntroductieIntroductie aan de hand van een  aan de hand van een  aan de hand van een  aan de hand van een woordenwolkwoordenwolkwoordenwolkwoordenwolk    

Schrijf het woord ‘museum’ in het midden van het (digi)bord en vraag de deelnemers om zoveel 

mogelijk woorden te noemen waar ze aan denken bij dat woord. In eerste instantie gaat het niet om 

het geven van een goed antwoord, maar om het nadenken over wat een museum nu eigenlijk voor 

iemand betekent. Schrijf de woorden rondom het centrale woord ‘museum’ tot niemand verder nog 

woorden weet. 

 

Elfje makenElfje makenElfje makenElfje maken    

Aan de hand van de verzamelde woorden op het bord kan er een gedichtje over het woord 

‘museum’ gemaakt worden. Een eenvoudige dichtvorm is een elfje.  

Een voorbeeld is het gedichtje over Rotterdam hieronder: 

 

Rotterdam 
Grote stad  
Ik woon er 

Misschien wel voor altijd? 
Gelukkig  

    



 

Een elfje bestaat uit elf woorden verdeeld over vijf regels. Onderstaande vragen kunt u gebruiken 

om de deelnemers wat richting te geven maar u kunt de invulling verder ook open laten, zolang het 

aantal woorden per regel maar klopt.   

Regel 1, (1 woord): Waar gaat het gedichtje over? Wat is de plek? 

Regel 2, (2 woorden): Waar denk je aan?  
Regel 3, (3 woorden):Wat ga/kun je er doen/zien?  
Regel 4, (4 woorden): Wat wil je vragen aan de plek? 

Regel 5, (1 woord): Hoe voel je je als je aan die plek denkt? 

 

Voorbeeld: 

Museum  
Groot gebouw 

Heel veel kunstwerken 
Wat gaan we zien? 

Nieuwsgierig! 
 

    

QuizQuizQuizQuiz:::: waar of niet waar waar of niet waar waar of niet waar waar of niet waar???? * * * *    

Zorg dat alle stoelen aan de tafels in de klas zijn aangeschoven. Hang aan een zijde van de klas 

een A4 met erop ‘Waar’. Aan de tegenovergestelde zijde een papier met de tekst ‘Niet waar’. U leest 

iedere keer een stelling voor. De deelnemers gaan staan bij het briefje ‘waar’ als ze denken dat de 

stelling waar is. Als ze denken dat het onzin is dan gaan ze staan bij de zijde waar het briefje ‘niet 

waar’ hangt. 

Laat de volgende stellingen zien op het digibord of lees het hardop voor. Pas als iedereen heeft 

gekozen vertelt u na iedere stelling wat het juiste antwoord is. Degene die het goed hebben krijgen 

een punt. Wie heeft na afloop de meeste punten? 

 

Stelling 1: In een museum mag je alles aanraken 

Niet waar. 
De voorwerpen die een museum verzamelt zijn bijzonder en vaak erg waardevol. Daarbij zijn ze 
soms ook erg kwetsbaar. Om te voorkomen dat ze stuk gaan of vies worden mag je de voorwerpen 
(meestal) niet aanraken. Heel soms mag het wel maar dan staat het erbij vermeld. 
 
Stelling 2: Het tegenovergestelde van waardevol is waardeloos 

Waar.  
Het woord ‘waardevol’ zegt het al: vol waarde. Waardeloos betekent zonder waarde en is dus het 
tegenovergestelde van waardevol. Maar wat jij waardevol vind kan een ander helemaal niks vinden 
(en andersom natuurlijk). 
 
Stelling 3: In een tentoonstelling kun je een verzameling bekijken 

Waar. 
Een tenTOONstelling ‘toont’ dingen, met andere woorden het laat dingen zien. Een verzameling van 
bijzondere spullen wordt zorgvuldig bij elkaar gezet of opgehangen zodat iedereen het goed kan 
zien. 
 
Stelling 4: Een museum verzamelt alles 

Niet waar. 
Een museum kan van alles verzamelen zoals een scheepvaartmuseum (verzamelt alles m.b.t. 
scheepvaart), een kunstmuseum (kunst), een fotomuseum (foto’s) of zelfs een geldmuseum (geld). 
Alles is een beetje veel om te verzamelen. Musea richten zich daarom op iets waar ze veel van 
willen hebben. Bijvoorbeeld kunst of schepen. Daar willen ze natuurlijk graag de allermooiste of 
bijzonderste spullen van hebben. 
 
Stelling 5: Een kunstmuseum verzamelt kunst 

Waar. 
De naam zegt het al kunst–museum. 
 
Stelling 6: In een museum zijn alleen maar oude spullen te zien 



 

Niet waar. 
Alhoewel in musea vaak bijzondere spulletjes van vroeger te zien zijn, kunnen er ook hele nieuwe 
dingen getoond worden. Bijvoorbeeld nieuwe uitvindingen of kunstwerken die kort geleden gemaakt 
zijn door een kunstenaar van nu. 
 
Stelling 7: Een kunstwerk wordt gemaakt met verf 

Niet waar. 
Een schilderij wordt (meestal) gemaakt met verf maar niet voor alle kunstwerken wordt verf gebuikt. 
Het kan ook gemaakt zijn van brons, klei, gips, plastic, steen of zelfs modder of poep. 
 
Welke woorden komen aan bod?Welke woorden komen aan bod?Welke woorden komen aan bod?Welke woorden komen aan bod?    

Tijdens de museumles zal er veel interactie zijn tussen de museumdocent en de deelnemers. 

Afhankelijk van het niveau en de taalvaardigheid van de deelnemers zal de museumdocent de 

museumles en het woordgebruik aanpassen. Welke begrippen tijdens de museumles precies aan 

bod zullen komen, staat dus niet helemaal vast. Om toch een indicatie te geven van welke woorden 

waarschijnlijk aan bod zullen komen hebben we hieronder een tabel gemaakt. Om uw groep voor te 

bereiden op het museumbezoek kunt u wellicht al een aantal van deze (nieuwe) begrippen met hen 

bespreken/behandelen. 

    

MuseumMuseumMuseumMuseum    

kunstwerk 

waardevol 

regels 

verzameling 

selectie 

tentoonstelling 

rondleider 

 

StandbeeldStandbeeldStandbeeldStandbeeld    

brons 

monument 

sokkel 

model 

poseren 

houding 

uitbeelden 

zijkant 

achterkant 

voorkant 

 

N.B. begrippen 

m.b.t. 

lichaamshouding 

en ledematen 

komen hier bij 

een uitbeeld 

oefening ook 

aan bod. 

 

SchilderijSchilderijSchilderijSchilderij    

canvas 

palet 

penseel 

horizontaal 

verticaal 

portret 

landschap 

stilleven 

voorstelling 

beschrijving 

horizon 

silhouet 

figuur 

voorgrond 

achtergrond 

 

FantasieFantasieFantasieFantasie 

echt 

realiteit 

waarheid 

nep 

verzinsel 

bedenksel 

verbeelding 

 

VerwonderenVerwonderenVerwonderenVerwonderen 

verbazen 

choqueren 

provoceren 

afvragen 

nadenken 

filosoferen 

 

Overige woorden: 

bedroefd 

deftig 

arrogant 

museumbezoeker 

bijzonder 

beveiliger 

interessant 

schoonheid 

origineel 

standpunt 

 

 

In de bijlage een twaalftal woordbeeldkaartjes van een aantal van deze woorden.  

 

2) In het museum2) In het museum2) In het museum2) In het museum 

In het museum kunt u zich melden aan de kassa. Daar zal u worden ontvangen door één van onze 

museumdocenten. De museumdocent verwelkomt de groep en begeleid hen naar de 

garderobekooien waar de deelnemers hun jassen en tassen kunnen opbergen. De groep bekijkt 

gezamenlijk een aantal kunstwerken. Per kunstwerk staat een woord centraal en wordt een actieve 

opdracht gedaan. Alle opdrachten hebben betrekking op taal. Bij iedere opdracht ligt de nadruk op 

een ander aspect van taalontwikkeling. Denk daarbij aan luisteren, aanwijzingen verwoorden, 

associëren, maar ook het uitbreiden van woordenschat of onder woorden brengen van gedachten. 

Na de museumles op zaal zal de museumdocent de groep naar de educatieve ruimte van het 

museum begeleiden en aldaar een afsluitend (theater)spel begeleiden.  

Tijdens dit spel beelden de deelnemers diverse woorden/beelden/karakters uit die tijdens de 

museumles aan bod zijn gekomen. In totaal duurt het programma anderhalf uur. 

 



 

3) 3) 3) 3) VerwerkingVerwerkingVerwerkingVerwerking na afloop van het museumbezoek na afloop van het museumbezoek na afloop van het museumbezoek na afloop van het museumbezoek    
 

Kringgesprek en gediKringgesprek en gediKringgesprek en gediKringgesprek en gedichtchtchtcht    

Hoe vonden de deelnemers het museumbezoek? Was het zoals ze hadden verwacht? (wat was er 

anders?). Indien ze als voorbereiding een elfje hebben geschreven dan kunt u (of misschien een 

deelnemer) het nog eens voorlezen. Vinden ze het gedichtje nog steeds passen bij hun ervaring met 

het museumbezoek?  

* Ter uitbreiding kunt u voor gevorderde taalleerlingen het gedicht ‘het woordje kunst’ van Ted van 

Lieshout voorlezen en bespreken. Lees het gedicht voor en bespreek de betekenis van het gedicht. 

Link dit aan hun recente museumbezoek. 

 

Het woordje kunst  
Eerst dacht ik bij het woordje kunst alleen aan schilderijen, 
die stilletjes gevangen zijn in lijsten aan de wand. 
Ik vond dat zielig en ik wou een schilderij bevrij'en, 
maar ach, ik mocht het zelfs niet eens beroeren met mijn hand.  
 
Toen dacht ik bij het woordje kunst ook eens aan beeldhouwwerken, 
die doodstil staan gevangen op een sokkel in de grond. 
Ik heb een beeld gestreeld, maar of een steen een aai kan merken? 
Ik weet niet eens of 't standbeeld zélf wel wist dat het bestond! 
 
Nu denk ik bij het woordje kunst aan thuis en aan verhalen, 
die opgeslagen liggen in een dichtgeslagen boek. 
Ik kan er met mijn vinger en mijn ogen in verdwalen 
en vind er soms een streling in als ik een streling zoek. 
 
Ted van Lieshout uit: Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen, Leopold 1987  

 

 WoordbeeldkaartenWoordbeeldkaartenWoordbeeldkaartenWoordbeeldkaarten en besproken woorden en besproken woorden en besproken woorden en besproken woorden    

De woordbeeldkaarten in bijlage beeldkaarten kunt u ook goed ter verwerking gebruiken. Welke 

begrippen (her)kennen de deelnemers? Kunnen ze een de begrippen ook toepassen in een zin? 

Ook de woorden die tijdens de museumles zijn opgeschreven kunt u nog eens bespreken en 

proberen toe te passen in zinsverband. 

 

Schrijf een ansichtkaart naar een vriendSchrijf een ansichtkaart naar een vriendSchrijf een ansichtkaart naar een vriendSchrijf een ansichtkaart naar een vriend 

Op de online collectie van het museum (collectie.boijmans.nl) zijn veel kunstwerken online te 

vinden. Vraag de deelnemers een ansichtkaart te schrijven aan een vriend(in) of familielid over het 

museumbezoek. Wat hebben ze gezien? Wat vonden ze ervan? De voorkant van de ansichtkaart 

mogen ze zelf uitkiezen en zal een van de kunstwerken zijn die ze tijdens het museumbezoek 

hebben gezien. Hieronder een aantal van de kunstwerken die tijdens het museumbezoek aan bod 

kunnen komen. U kunt op collectie.boijmans.nl zoeken op bijvoorbeeld titel of naam van de 

kunstenaar en daar betere afbeeldingen vinden. 

 

  
Pierre de Wissant (August Rodin) 

  
Zonsondergang bij Overschie (Johan Jongkind) 

  
Untitled (Maurizion Cattelan) 

  
Otorhinologische kop van Venus (Salvador Dalí) 

 
Populierenlaan (Vincent van Gogh) 

  
Lyrisches (Vasili Kandinsky) 

    



 

 

Bijlage: woordbeeldkaarten 
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tentoonstellingtentoonstellingtentoonstellingtentoonstelling    

    

 



 

 
 

 
 

fantasiefantasiefantasiefantasie    

 
 

 
    

paletpaletpaletpalet    

 

 
 

portretportretportretportret    
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