
DEELSESSIES 2 

Museum Boijmans Van Beuningen, locatie deelsessie: Het Nieuwe Instituut (Auditorium) 

Boijmans in de klas: met echte collectie naar scholen (voortgezet onderwijs) 

 Nu het museumgebouw gerenoveerd en vernieuwd wordt, houden we de collectie graag 

zichtbaar, bekend en levendig onder scholieren door naar de scholen toe te gaan met echte 

collectiestukken. Voor voortgezet onderwijs bieden we drie verschillende lessen. 

Arthandlers pakken de kunstwerken uit en stellen het tentoon. Een museumdocent geeft 

de les en bespreekt met de leerlingen de meegebrachte collectiestukken. Iedere les bevat 

een actieve verwerking. Bent u benieuwd naar welke collectie er mee gaat? Wat voor activiteiten we doen met de 

leerlingen? Tijdens deze deelsessie ziet, hoort en ervaart u meer van dit project. 

 

Het Nieuwe Instituut, locatie deelsessie: Het Nieuwe Instituut (Gallery 2) 

The Hoodie (primair- en voortgezet onderwijs) 

Het rondleidersteam van Het Nieuwe Instituut bestaat uit makers. Elk hebben ze 

een eigen expertise, van chef tot danser en van ontwerper tot schrijver. Vanuit 

hun eigen visie leiden zij klassen en andere groepen rond door de 

tentoonstellingen, waarbij altijd een maakelement hoort. Laat u door hen 

meenemen door de tentoonstelling The Hoodie. Deze capuchontrui zegt veel over 

de tijd waarin wij leven. In de tentoonstelling komt de hoodie in verschillende 

vormen, en sociale en culturele betekenissen aan bod. Wat betekent dit 

kledingstuk voor leerlingen? En voor anderen?  

 

Het Nieuwe Instituut, locatie deelsessie: Huis Sonneveld 

Huis Sonneveld – Het Nieuwe Bouwen (primair- en voortgezet onderwijs) 

In de jaren dertig liet Dhr. Sonneveld, directeur van de Van Nelle fabriek, een huis 

bouwen in Rotterdam. De villa is in originele staat hersteld, inclusief interieur en 

meubels en verhalen over de familie Sonneveld. In het programma Huis in verandering 

ontdekken leerlingen de modernistische stijl ‘Het Nieuwe Bouwen’ en bedenken en 

ontwerpen ze innovaties voor een toekomstbestendig Huis Sonneveld. Tijdens de 

deelsessie neemt onze onderwijsprogrammeur u mee door het huis. U krijgt informatie 

over het programma, Huis Sonneveld en de educatievisie van Het Nieuwe Instituut. 

 

De Kunsthal, locatie deelsessie: De Kunsthal 

Meesterlijk! Vier eeuwen teken- en schilderkunst (primair onderwijs) 

In de tentoonstelling ‘Meesterlijk!’ zijn er vier eeuwen schilderijen en tekeningen te zien van 

beroemde meesters als Rembrandt, Rubens, Van Gogh, Delacroix, Pissarro, Saenredam, Goltzius 

en Basquiat. ‘Meesterlijk!’ is de laatste tentoonstelling in de serie van drie tentoonstellingen in 

de Kunsthal in het kader van ‘Boijmans bij de Buren’. In de tentoonstelling kun je het 

geschilderde en getekende werk van kunstenaars vergelijken, soms vanuit kunsthistorisch 

perspectief, maar veel vaker is het onderwerp of de stijl die hen samenbrengt. Met het 

educatieve materiaal bij de tentoonstelling ontdekken leerlingen uit het voortgezet onderwijs 

verschillende teken- en schilderstijlen. Tijdens de docentenmiddag krijg je een rondleiding door 

de tentoonstelling en is er extra focus op de kunstenaars die in het educatiemateriaal worden behandeld. Na de 

rondleiding is het tijd om de handen uit de mouwen te steken: onder begeleiding van een tekendocent ga je zelf aan 

de slag in het TekenAtelier! 


