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Kunstkaartjes
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28,63 seconden: dat is volgens onderzoekers de tijd die mensen 

gemiddeld voor een kunstwerk blijven staan. Wat doe je dan in die 

krappe halve minuut? Kijken, een mening vormen en soms ook nog 

een selfie nemen. Deze kunstkaartjes dagen de kinderen uit om langer 

te kijken en het kunstwerk beter te leren kennen. Want kunst is meer 

dan een eerste indruk!

IN DE KLAS

Dit heb je nodig

Kunstwerken, bijvoorbeeld afbeeldingen van 
internet of boeken van kunstenaars.

•  Geef elk tweetal een afbeelding van een kunst-
werk en een stapel kunstkaartjes.

•  De kinderen bekijken het kunstwerk aan de 
hand van de vragen en opdrachten. Ze voeren 
de opdracht uit of beantwoorden de vraag.

•  Eventueel kun je de antwoorden vast laten 
leggen: de kinderen kunnen ze opschrijven of 
vertellen in een filmpje.

•  Sluit af met een kunstpraatje: laat enkele kinde-
ren hun kunstwerk aan de klas presenteren. Aan 
de hand van een van de vragen of opdrachten 
vertellen ze er iets over.

Variant:
Hang verschillende afbeeldingen van kunst-
werken aan de muur zodat er een 'galerie' 
ontstaat. Hang bij elk kunstwerk één kaartje. 
De kinderen bekijken elk kunstwerk en voeren 
de bijbehorende opdracht uit. 

IN HET MUSEUM

• Geef elk tweetal een kaartje.
•  De kinderen kiezen een kunstwerk en bekijken 

dit aan de hand van de vraag of opdracht op 
het kaartje.

•  Komen de kinderen een ander tweetal tegen, 
dan kunnen ze hun kaartjes wisselen. Ze gaan 
dan op zoek naar een ander kunstwerk.

•  Maak foto’s van de kunstwerken en laat deze, 
weer terug in de klas, op het digibord zien. Laat 
steeds enkele tweetallen kort iets vertellen over 
het kunstwerk, aan de hand van hun vraag of 
opdracht.

Op jufenmeester.nl vind je een printversie van de 

kunstkaartjes. Er is ook een lege versie, die je 

zelf kunt vullen met vragen en opdrachten.



•  Kijk goed naar het  
kunstwerk.

•  Doe het kunstwerk na met 
je lichaam. Ga bijvoorbeeld 
net zo staan als een van de 
personen op het schilderij.

•  Kijk samen naar het  
kunstwerk.

•  Zeg om de beurt één zin 
over het kunstwerk.  
Bijvoorbeeld:  
De schilder heeft veel rood 
gebruikt. Of: Ik zie veel 
ronde vormen in het  
schilderij.

•  Kijk tien tellen naar het  
kunstwerk. Maak een ‘foto’  
in je hoofd.

•  Draai je om, zodat je met je 
rug naar het kunstwerk staat.

•  Probeer het kunstwerk voor 
je te zien en beschrijf het zo 
goed mogelijk.

Bedenk een vraag die 
je aan de maker van 

dit kunstwerk zou 
willen stellen.

Geef het kunstwerk een 
rapport. Geef een punt voor:

•  het idee

•  de uitvoering (hoe goed het 
idee is uitgewerkt)

Kijk eens anders naar het 
kunstwerk:

•  met één oog dicht

•  met je ogen half dicht- 
geknepen

•  terwijl je springt

•  ondersteboven

Bedenk een (nieuwe) titel 
voor het kunstwerk.

Waar zou je het kunstwerk 
neer willen hangen 

of neer willen zetten? 
Bedenk een mooie plek.

 Alles mag!

Hoe oud denk jij dat 
het kunstwerk is?

Je moet proberen dit 
kunstwerk te verkopen 

voor een zo hoog mogelijk 
bedrag. Houd een 

verkooppraatje.

Vertel een verhaaltje 
bij het kunstwerk. 

Breng het tot leven. 
Zie je mensen of dieren? 

Verzin wie het zijn.

Welke emoties passen 
bij dit kunstwerk en waarom?

Bijvoorbeeld: bang, 
blij, boos, verdrietig, 

schaamte, woede, 
onzeker, verveling, plezier.




