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Deelsessies ronde 2 

Boijmans Van Beuningen 
De collectie als tijdmachine 

Geschikt voor leerkrachten primair- en voortgezet onderwijs en MBO 

De collectie van Museum Boijmans Van Beuningen is in een totaal nieuwe opstelling te zien. 

De kunstwerken zijn niet meer chronologisch opgesteld, maar je reist als het ware met een 

tijdmachine door acht tijdsblokken heen en weer door de kunstgeschiedenis. De nieuwe 

indeling is bedacht door emeritus hoogleraar en kunstenaar Carel Blotkamp. 'Ik hoop via 

abrupte overgangen tussen de periodes het oog te scherpen en de geest te prikkelen,’ zegt 

Blotkamp. Welke keuzes heeft Carel Blotkamp gemaakt? Tijdens een wandeling met een rondleider door deze 

nieuwe presentatie ontdekt u meer over zijn keuzes, de kunstwerken en de mogelijkheden voor een bezoek 

met de klas. 

‘Change the system’ 

Geschikt voor leerkrachten MBO 

We leven in een wereld waarin de onenigheid over tal van grote thema’s lijkt toe te nemen. 

Politieke spanningen, vervuiling, angst, conflict en schaarste. In de tentoonstelling ‘Change 

the system’ tonen creatieve geesten hun ideeën en ontwerpen om deze problemen 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. Tijdens 

deze deelsessie bezoekt u de tentoonstelling en hoort u meer over de mogelijkheden om bijvoorbeeld in het 

kader van burgerschap met uw groep studenten (tegen gereduceerd tarief) deze tentoonstelling te bezoeken. 

De Kunsthal 
Paul Delvaux, Meester van de droom 

Geschikt voor leerkrachten primair- en voortgezet onderwijs en MBO 

Paul Delvaux (1897-1994), is één van de belangrijkste schilders uit de Belgische 

kunstgeschiedenis. De wereld van Delvaux bevindt zich tussen droom en 

werkelijkheid en verenigt moeiteloos verschillende kunststromingen zoals het 

expressionisme, symbolisme en surrealisme. Bij de tentoonstelling ‘Paul 

Delvaux. Meester van de droom’ wordt een educatieprogramma ontwikkeld 

voor zowel voor het primair- als voortgezet- en MBO onderwijs dat ingaat op 

leren kijken naar kunst. Leerlingen kunnen volop fantaseren bij het samen 

ontleden van zijn schilderijen. In deze deelsessie wordt ingegaan op het 

museum als ‘social place’ waarbinnen een klas een relevante ontmoeting met 

kunst kan beleven. Daarbij bieden we handvatten om met het educatieve materiaal en een optionele workshop 

i.s.m. de SKVR, de werken van Paul Delvaux te behandelen in een brede context. 

Het Nieuwe Instituut 

Ontwerp mee aan de toekomst 

Geschikt voor leerkrachten primair- en voortgezet onderwijs en MBO 

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 loopt u door 

de tentoonstelling Finders Keepers, die op dit moment de inhoudelijke basis van Ontwerp 

mee aan de toekomst vormt. Hoe stimuleer je een onderzoekende houding? En wat is de kracht van creativiteit 

in een leerproces? Ook vertellen we u meer over de plek die ontwerpend leren en 21e eeuwse vaardigheden 

hebben in onze programma's.  
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