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Museum Boijmans Van Beuningen 
Pure Rubens 
Voor docenten voortgezet onderwijs 

Bezoek in Museum Boijmans Van Beuningen onder begeleiding van een rondleider de 
tentoonstelling Pure Rubens, die te zien is tot en met 13 januari 2019. Ontdek hoe 
Rubens in olieverfschetsen naar de meest treffende weergave van de veelal klassieke 
verhalen zoekt. Met veel kennis van de verhalen, gecombineerd met zijn ongekende 
verbeeldingskracht, weet Rubens verhalen tot leven te brengen. Dankzij de vele 
medewerkers in zijn atelier heeft hij een enorme productie. Rubens laat zich inspireren 

door zowel klassieke beelden als kunstenaars die hij in Italië ziet. Zijn roem is enorm, zijn tijdgenoten  
noemen hem ‘God van de schilders’. Hoe ziet zijn werkproces eruit? En welke technieken past hij toe 
om zijn verhalen over te brengen? De tentoonstelling Pure Rubens past goed bij het 
eindexamenthema ‘Voorbeeldig’, en vormt evengoed inspiratie voor leerlingen klassieke talen en 
cultuur. Het programma ‘in motion’ voor CKV-leerlingen, een samenwerking met Scapino Ballet 
Rotterdam, is gewijd aan de manier van werken van zowel de 17de-eeuwse meesterschilder Rubens 
als van hedendaagse choreografen: hoe ziet een artistiek proces eruit? 

 
De Kunsthal 
Actie reactie  
Voor leerkrachten primair- 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. Leerkrachten kunnen op 17 oktober een 
speciale rondleiding door de tentoonstelling volgen en uitleg krijgen over het educatie pakket voor 
basisschoolkinderen wat bij de tentoonstelling hoort. Maak kennis met deze bijzondere wereld van 
Kinetische Kunst, een wereld waar alles beweegt.  

 

Het Nieuwe Instituut 
Hoi, ik ben een archief 
Voor leerkrachten primair- onderwijs 

Het Nieuwe Instituut lanceert in oktober een uniek doeboek voor kinderen van 8-12 
jaar: Hoi, jij bent een ontwerper. Net als het bijhorende leesboek Hoi, ik ben een lijn 
vertrekt het boek vanuit het Rijksarchief voor Architectuur en Stedenbouw. Tegelijk  
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met de lancering gaat het spiksplinternieuwe onderwijsprogramma Hoi, ik ben een archief van start. 
In dit programma duiken leerlingen in de collectie die beheerd wordt door Het Nieuwe Instituut en 
onderzoeken ze de ontworpen wereld om hen heen. Tijdens de docentenmiddag krijgt u een 
exclusief voorproefje van het programma en inkijkjes van de boeken. Het archief vormt een rijke 
bron voor projectthema’s als architectuur, de stad en vakoverstijgende thema’s als duurzaamheid. 
Achter de schermen assisteren leerlingen bij het bewaren van de collectie. Tijdens het programma 
groeien ze uit van schatbewaarders tot ontwerpers en werken hun ideeën uit tot 3Dmodellen. In de 
klas kunnen leerlingen aan de slag met de aanvullende opdrachten uit de online webomgeving en 
schoolversies van opdrachten uit het doeboek. Welke collectiestukken herkennen ze uit het archief?  

 
Huis Sonneveld 
Voor leerkrachten primair- en voortgezet onderwijs  

In Huis in verandering gaan leerlingen op onderzoek uit in Huis Sonneveld. Deze villa 
uit 1933 heeft een modernistische bouwstijl die ‘Het Nieuwe Bouwen’ wordt 
genoemd. Met een museumdocent onderzoeken ze de architectuur en constructie 

en bekijken de uniek ontworpen tuin, meubels en stoffen. Leerlingen ontdekken wat Huis Sonneveld 
zo modern maakt voor de tijd waarin het gebouwd werd en bedenken hoe Huis Sonneveld ook nu 
weer een huis voor de toekomst kunnen zijn. In de aansluitende workshop ontwerpen zij zélf 
innovatieve toevoegingen voor een toekomstbestendig Huis Sonneveld. Tijdens deze deelsessie 
nemen we u mee door Huis Sonneveld en het onderwijsprogramma en laten we zien hoe Huis in 
Verandering inzet op ontwerpend leren en aansluit bij lessen en projecten op school. 


