
Docentenmiddag Museum Boijmans Van Beuningen, De Kunsthal en Het Nieuwe Instituut 

Deelsessies ronde 1 

Primair onderwijs 

Boijmans Van Beuningen 

Zelf aan de slag met kunst = taal en rekenen  

Geschikt voor leerkrachten primair onderwijs 

In februari is na drie jaar onderzoek en ervaringen het Boijmans taal- en rekenboek 'Kunst = Taal en 

Rekenen’ verschenen. Hoe kun je kunsteducatie een betekenisvolle plek binnen je 

onderwijs geven en een verbindende factor laten zijn? Tijdens deze deelsessie delen 

we concrete voorbeelden en gaan de leerkrachten ook zelf aan de slag. Welke 

thema’s lenen zich goed voor een vakoverstijgende aanpak? Hoe stimuleer je de 

onderzoekende houding van leerlingen? Ook is er aandacht voor ‘Boijmans in de 

klas’: de mogelijkheid om een museumdocent in de klas uit te nodigen voor 

prikkelende kunstlessen. 

 ‘Change the system’ en ‘Academy of Tal R’ 

Geschikt voor docenten voortgezet onderwijs 

Ontdek meer over de twee tentoonstellingen die van half oktober 2017 tot half 

januari 2018 te zien zijn. ‘Change the system’ is een tentoonstelling over hedendaags 

baanbrekend design. Centraal staat de veranderkracht van de creatieve geest, die 

meer dan ooit nodig is om mondiale vraagstukken en bedreigingen het hoofd te 

bieden. De tentoonstelling toont het nieuwste van het nieuwste, sommige 

ontwerpers werken zelfs in de tentoonstelling aan nieuw werk. Met Change 

Challenges worden bezoekers uitgenodigd zelf met ideeën en oplossingen te komen. 

In ‘Academy of Tal R’ zijn schilderijen, beelden en installaties van de Deense 

kunstenaar Tal R te zien. In een reeks korte video’s krijgen leerlingen kijk- en doe-

opdrachten. Tijdens deze deelsessie bezoekt u beide tentoonstellingen en krijgt u een toelichting 

over de programma’s voor onderwijs. 

De Kunsthal 
Kattenliefde, Negen levens in de kunst  

Geschikt voor leerkrachten primair- en voortgezet onderwijs en MBO 

Katten zijn populairder dan ooit. Wereldwijd worden foto’s en filmpjes van katten 

massaal bekeken en gedeeld op het internet. Maar waar komt die kattenliefde 

vandaan? De tentoonstelling ‘Kattenliefde. Negen levens in de kunst’ laat zien hoe 

de kat sinds halverwege de negentiende eeuw door kunstenaars is afgebeeld. In 

deze tentoonstelling zijn –met steeds hetzelfde onderwerp, de kat- op een 

eenvoudige manier beeldaspecten te behandelen. Schilderijen, tekeningen, affiche 

kunst en fotografie. Ook kunnen leerlingen met (interactieve) opdrachten in de huid 

van een kat kruipen. In deze deelsessie geven we een introductie op het museum 

als ‘social space’ voor een relevanter bezoek met uw leerlingen. Daarnaast maakt u kennis met de 

educatieve aspecten in de tentoonstelling, en de mogelijkheid tot het boeken van een workshop 

i.s.m. de SKVR bij deze meest aaibare tentoonstelling van het jaar. 
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Het Nieuwe Instituut 

Huis Sonneveld 

Geschikt voor leerkrachten primair- en voortgezet onderwijs en MBO 

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 ontdekken 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. Op welke manier zou Huis 

Sonneveld ook nu weer een huis voor de toekomst kunnen zijn? In de aansluitende workshop 

ontwerpen zij zélf innovatieve toevoegingen voor het Huis. Tijdens deze deelsessie nemen we u mee 

door Huis Sonneveld en het onderwijsprogramma en laten we zien hoe Huis in Verandering aansluit 

bij vakoverstijgende projecten en kunst-, cultuur- en techniekvakken. 


