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Het Nieuwe Instituut 
Ontwerp mee aan de toekomst  
Voor leerkrachten primair- en voortgezet onderwijs 

In het onderwijsprogramma Ontwerp mee aan de toekomst kijken leerlingen vanuit 
de ogen van de ontwerper. Het thema is altijd inhoudelijk gekoppeld aan een 
tentoonstelling. Met ontwerpend leren als basis onderzoeken ze vraagstukken bij 

ontwerpthema's waarop ze in een workshop eigen oplossingen bedenken en vormgeven. Tijdens 
deze sessie krijgt u als eerste een exclusief kijkje in de tentoonstelling Speculatief Design Archief, die 
vanaf 19 oktober te bezoeken is en t/m maart 2019 de inhoudelijke basis vormt van Ontwerp mee 
aan de toekomst. Met welke verzamelingen van ontwerpers maakt jouw klas een inspiratie archief? 
En hoe kunnen we verder werken aan ‘vergeten ideeën’ van ontwerpers? We vertellen u meer over 
de plek die ontwerpend leren en 21e eeuwse vaardigheden hebben in onze programma's.  

 

Museum Boijmans Van Beuningen 
Boijmans in de klas 

Voor leerkrachten primair onderwijs 
Met het programma ‘Boijmans in de klas’ kan het museum ook naar u toe komen! Een 
museumdocent komt in de klas lesgeven met kunstwerken van het museum als 
uitgangspunt. Leerlingen bekijken en onderzoeken de werken en verdiepen zich in 
ideeën van kunstenaars. Ze gaan zelf aan de slag met verschillende opdrachten. 
Verwondering, ontdekken en onderzoeken staan centraal. Tijdens de lessen met 

thema’s als ‘tijd’, ‘evenwicht’ en ‘vormen en kleuren’ ontstaat op een vanzelfsprekende manier 
verbinding met vakken als taal, rekenen en geschiedenis. De Boijmans-lessen in de klas vormen een 
perfecte voorbereiding en verdieping op een museumbezoek. Tijdens de verbouwing van het 
museumgebouw biedt ‘Boijmans in de klas’ mooie lessen op school. Laat u informeren tijdens deze 
deelsessie over de mogelijkheden en inhoud van dit programma. 

 

De Kunsthal 
Actie Reactie 

Voor docenten voortgezet onderwijs 
Goed kijken: soms zal je je ogen niet geloven! In de Kunsthal zijn er vanaf 22 
september tot en met 20 januari 2019 hele bijzondere kunstwerken te zien in de 
tentoonstelling ‘Actie <-> Reactie, 100 jaar kinetische kunst.’ Bij Actie <-> Reactie 

vind je werken van de meest beroemde kinetische kunstenaars ter wereld. Dit indrukwekkende 
overzicht is een ervaring met kunst die verschillende zintuigen aanspreekt. Voel, kijk, ruik, hoor en 
onderga de ritmes, flikkering, trillingen. Kinetische kunstwerken zijn anders dan een schilderij of 
beeld. Niet zo statisch. Een schilderij is altijd hetzelfde. Kinetische kunstwerken veranderen juist als 
je eromheen loopt. Je ogen krijgen er minder grip op: het beeld beweegt. Bij sommige werken is dat 
een optische illusie, bij andere is er échte beweging. Zoals in een reliëf van Jean Tinguely, dat door 
een motor in beweging blijft. Of in de Spazio Elastico van Gianni Colombo: een kubus van elastische 
draden die zichzelf steeds in andere dimensies wringen. Sommige kunstwerken gaan nog een stap 
verder: ze bewegen niet alleen, maar reageren ook op hun omgeving, door het gebruik van nieuwe 
technologie.  



Docentenmiddag 17 oktober 2018 
Museum Boijmans Van Beuningen, De Kunsthal en Het Nieuwe Instituut 
DEELSESSIE RONDE 2 (16:15 – 17:00 uur) 

 
Docenten kunnen op 17 oktober een speciale rondleiding door de tentoonstelling volgen, uitleg 
krijgen over het educatie pakket voor het voortgezet onderwijs (en MBO) wat bij de tentoonstelling 
hoort en ervaar zelf de workshop die speciaal bij de tentoonstelling is ontwikkeld door Digital 
Playground. Maak kennis met deze bijzondere wereld van Kinetische Kunst, een wereld waar alles 
beweegt.  
 
 


