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Begeleide rondleiding voor lagere scholen in 

Middelheimmuseum, een heerlijk kunstpark 
 

KUNST? NATUURLIJK! 

 
Kunst én Natuur ... en vooral hun invloed op elkaar. Deze kunsteducatieve rondleiding leert 
kinderen op een heel open manier kijken naar kunst, naar natuur en naar zichzelf. Een 
uitstekende gelegenheid om hen te sensibiliseren voor zorg: voor de kunstwerken én voor de 
natuur.  Zodat we nog lang en gelukkig samen kunnen leven.   

Na een actieve, lerende rondleiding doorheen het museum volgt een afsluitend ‘land art’-
atelier. In deze vingeroefening van 30 minuten verwerken we alle opgedane informatie: de 
nieuwe kennis en verworven inzichten van de rondleiding. Niet door te praten of te luisteren, 
maar door ook zélf de handen uit de mouwen te steken.  
 

 

 
Ai Weiwei – The bridge without a name – 2012, foto: Joris Casaer       
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Jan Dries – Meditatieve ruimte het zelf zijn – 1974 en 2019, foto: Peter De Kort   

 
Een opdracht van Antwerpen Kunstenstad  
Deze rondleiding werd in 2020 ontwikkeld door Ariane Ceulemans en Eva Leyten, in opdracht 
van Antwerpen Kunstenstad. Beide zijn ervaren gids in het Middelheimmuseum en werkten al 
meerdere rondleidingen uit voor o.a. FOMU, Bos+, en het Provinciaal Instituut voor Milieu en 
Educatie. Heel populair zijn de rondleiding ‘Gust en de Tovenaar’ voor kleuters, en de 
bekroonde ‘Heavy Metal’-rondleiding voor jongeren uit Technische en Beroepsopleidingen. 
Ariane en Eva ontwikkelden tegelijkertijd ook de actieve ‘Beeldig Bewegen’-rondleiding.   
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1. Doelen van de rondleiding 

 
1. Aandacht voor de natuur 

De kunstwerken van het Middelheimmuseum en hun makers vertellen ons op een prikkelende 
en boeiende manier over de schoonheid, de kracht en de wijsheid van de natuur. Zo helpt kunst 
je je aandacht (terug) op de kostbare natuur te richten. 

 
2. Kritisch onderzoek 

Hoe doen de kunstenaars dat en waarom? En wat denken wij daar zelf van? We leren kijken 
naar kunst door te denken in beeldtaal, en de omgeving te verkennen. Al doende ontwikkelen 
we een kritisch-creatieve houding tegenover onszelf, anderen en de wereld. 

 
3. Duurzaamheid aanvoelen 

Onze aarde en hoe we ermee omgaan in onze versnellende maatschappij, is een belangrijk 
thema, ook voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. We zoomen in op het belang van de natuur en 
onze omgeving. Wat doen bomen voor ons? Hoe drukt de mens op de ruimte? Hoe zit het met 
de nood aan vers drinkwater en zuivere lucht? En hoe kunnen wij duurzaam omgaan met de 
natuur en onze planeet? 

 
4. Luisteren naar andere meningen 

We leren om ons heen kijken met een vrije en open blik. Daarbij hebben we oor voor vele 
andere meningen. Het Middelheimmuseum is de plek bij uitstek om hierbij stil te staan op een 
kindvriendelijke en inspirerende manier. En daar maken we graag gebruik van! 

 
5. Reflectief ‘land art’-atelier 

Na een actieve, lerende rondleiding doorheen het museum volgt een afsluitend ‘land art’-
atelier. In deze vingeroefening van 30 minuten verwerken we alle opgedane informatie: de 
nieuwe kennis en verworven inzichten van de rondleiding. Niet door te praten of te luisteren, 
maar door ook zélf de handen uit de mouwen te steken.  

 

 

 

Roman Signer – Projet pour un jardin – 2016,  foto: Collectie Stad Antwerpen, Middelheimmuseum    
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2. Didactische opbouw van de rondleiding  

 
1. We leren de leerlingen via de vragen niet alleen vaste waarden aan. De weg naar het antwoord, via 
hun eigen gedachten en ideeën, is veel belangrijker dan het antwoord zelf. 

2. Beleving en verwondering staan centraal. 

3. We nemen vragen, interesses en talenten van de leerlingen als uitgangspunten. 

4. Minder ‘praten over’, meer ‘laten doen’. 

5. Alle zintuigen komen aan bod. Niet enkel het visuele, ook het gehoor, de smaak, de reuk- en tastzin. 

6. Via planmatig onderzoek leren de leerlingen meer over zichzelf, de anderen, de wereld en de 
maatschappij. 

7. We maken actief, interactief en constructief leren mogelijk. 

8. We proberen andere leergebieden en domeinen te integreren.  

9. We vervullen een voorbeeldfunctie in een aantal fundamentele houdingen tegenover de natuur. 

 

 

    Carl André – 74 Weathering way – 2001, foto: Collectie Stad Antwerpen, Middelheimmuseum 
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3. Kern van de rondleiding 
 

Aan de hand van een vijftal kunstwerken bespreken we 4 actuele thema’s: bomen, lucht, water, en de 
druk van de mens op de omgeving.  

Elk kunstwerk benaderen we volgens dezelfde stapjes: wat zie ik (objectief), wat voel en denk ik 
daarbij (subjectief), wat is de bedoeling van de kunstenaar, en wat is de ruimere betekenis voor de 
wereld?  

Het overkoepelende thema is duurzaamheid, iets wat telkens terugkomt bij elk van de 4 thema’s. Zo 
leidt de schoonheid en het nut van de bomen ons naar hun kwetsbaarheid, die de mens heeft 
gecreëerd. Hoe kunnen we dit duurzaam oplossen? Zowel bij kunst als bij cultuur geldt dat je iets moet 
vernietigen om iets nieuws te creëren (P. Picasso). Het brengt ons ook naar het onderhoud dat achter 
de schermen moet gebeuren om onze kunstwerken (in open lucht!) in goede staat te houden. 

Tijdens de rondleiding en het afsluitende atelier maken we tijd voor ateliermomentjes. Even 
samenzitten voor een kort overzicht, een samenvatting, een terugblik om de nieuwe inzichten op te 
nemen. Zo krijgen de leerlingen de kans om alle info op een eigen, persoonlijke manier te verwerken. 
Altijd volgens een vast stramien: 

1. Kijk: we verzamelen objectieve informatie. 
2. Voel & Denk: de leerlingen geven een persoonlijke, subjectieve interpretatie vanuit hun 

leefwereld: wat doet dit werk met mij en waar doet het mij aan denken? De gids triggert dit 
door enkele gerichte sleutelvragen. 

3. Betekenis: de gids geeft uitleg over het verhaal en oeuvre van de kunstenaar, en over het 
specifieke kunstwerk in het bijzonder. 

4. Wereld: we linken de gekregen info aan onze kennis over de wereld, met de nadruk op natuur 
en duurzaamheid. 

5. Doe: actieve opdrachtjes. 
6. Extra kennis over mens en natuur in de wereld. Met focus op duurzame oplossingen en 

duurzaam omgaan met dit werk (onderhoud en behoud). 
7. Kunstenaar  
8. Kunstwerk  

 

 
Bernd Lohaus – Middelheim – 1993,  foto: Bart Huysmans & Michel Wuyts 
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4. Kunstwerken die aan bod komen 
 
Hieronder volgt een lijst met 12 werken waaruit de gids er telkens 4 of 5 kiest, afhankelijk van tempo, 
niveau of interesse van de groep. Zo is elke rondleiding altijd anders. Het Middelheimmuseum blijft 
ook nieuwe kunstwerken aankopen, deze lijst wordt later dus uitgebreid. 

 

1. Jef Geys – Mama – 2002  
• Belang van de bomen voor verschillende culturen, vroeger en nu. 
• ‘Dokter bos’: het belang van ontspanning in de natuur. 
• Aspect van verbondenheid tussen bv. mensen, bomen, natuur, goden en de maatschappij. 

 
2. Carl André – 74 Weathering way – 2001  

• Wat is kunst? Wat moet een kunstenaar kunnen? 
• Wat is Minimal art en Land art?  
• Hoe beïnvloedt een kunstwerk de omgeving en omgekeerd? 
 

3. Thomas Schütte – Tausend zungen – 1993  
• Belang en complexiteit van communicatie, samenwerken en verbinding door verhalen, of 

het gebrek aan begrip. 
• Nut van de natuur als groene long van de aarde, het belang van water en bomen. 
• Hoe werkt fotosynthese? 

 
4. Luciano Fabro – Badenden – 1994  

• Nut van de natuur als groene long van de aarde, het belang van water en bomen. 
• Hoe werkt fotosynthese? 
• Wat is Arte Povera en Minimal art?  
 

5. Bernd Lohaus – Middelheim – 1993  
• De voor- en nadelen van de verschillende soorten transport, bv. voor voedsel en kledij. 
• Het belang van lokale en seizoensgebonden producten. 
• De nadelen van CO2 voor het milieu. 
• Het verschil tussen tropische en lokale houtsoorten, het belang van duurzame 

bouwmaterialen. 
 

6. Honoré d’O – Shouting is breathing – 2006  
• Waar stopt natuur en begint cultuur? Wie heeft de touwtjes in handen (natuurrampen)? 
• Kwetsbaarheid: zuivere lucht. 
• (Hoe) communiceren bomen met elkaar? 
 

7. Per Kirkeby – Zonder titel – 1993  
• Ecologische voetafdruk: in het westen leven we allemaal ‘op grote voet’. 
• Het effect van de omgeving: kunnen we leven zonder groen of natuur? 
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8. Jan Dries – Meditatieve ruimte het zelf zijn – 1974 en 2019  
• Wat is Land art? 
• Hoe kunnen we genoeg vertragen, verstillen, stilstaan, voor evenwicht zorgen? 
• Het effect van oorzaak-gevolg, actie-reactie. 

 
9. Ai Weiwei – The bridge without a name – 2012  

• Druk op de vrije ruimte: goede verdeling tussen en optimale benutting van groene, open 
ruimte en verstedelijking.  

• Wat zijn de voor- en nadelen van leven in steden of op het platteland? 
• Is binnen spelen gezonder dan buiten sporten? 
• Kunst als vrije meningsuiting: kunst kan dienen om ons wakker te schudden. 

 
10. Roman Signer – Projet pour un jardin – 2016  

• Ecologische voetafdruk: wat is de impact van de mens op de aarde? 
• De wisselwerking tussen bomen, water en erosie (natuurrampen). 
• Vaak denkt de mens dat we alles kunnen controleren en sturen. Is dit terecht? 
• Wat is Land art? 

 
11. Philippe Van Snick – Poëzie – 2012  

• ‘Dokter bos’: het belang van ontspanning in de natuur. 
• Nut van de natuur als groene long van de aarde, het belang van water en bomen. 
• Hoe werkt fotosynthese? 
• Hoe kunnen we genoeg vertragen, verstillen, stilstaan, voor evenwicht zorgen? 

 
12. Adrien Tirtiaux – Heaven and earth – 2018  

• Het belang van de verbinding tussen hemel en aarde in de kunstgeschiedenis (barok, 
heliocentrisme). 

• Gebrek aan vrije open ruimte en zuivere lucht. De mens denkt vaak (onterecht?) dat wij 
het centrum van het heelal zijn. 

• Hoe kunnen we genoeg vertragen, verstillen, stilstaan, voor evenwicht zorgen? 

 

 
Adrien Tirtiaux – Heaven and earth – 2018, foto: Collectie Stad Antwerpen, Middelheimmuseum                
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5. Vragen en antwoorden op kindermaat 
 
 
Waarom is kunst nodig?    
Kunst onderzoekt en vertelt over wat er leeft in de wereld: over leuke en minder leuke dingen, over 
gemakkelijke en moeilijke dingen. Over mooie en lelijke dingen, over mensen en de omgeving waarin 
ze leven. Kunst neemt oogkleppen weg. 
 
Moet kunst mooi zijn?  
Wenen is niet mooi maar soms wel nodig. Groentjes zijn niet altijd lekker. Zelfs je papa en mama zijn 
niet altijd leuk … Als je blij bent dat iemand je vriend is, kan je dit vertellen in een mooie of grappige 
tekening. Maar je tekening kan ook zwart zijn, met een boos of verdrietig gezicht. Omdat je wilt 
vertellen dat je je niet lekker voelt, terwijl je er misschien niet de juiste woorden voor vindt. 
Schoonheid is niet hetzelfde als ‘mooiheid’. In schoonheid zit echtheid en puurheid. Daarom kan in 
lelijkheid ook schoonheid zitten. 
 
Kunst-Kijk vragen 
Wat zie ik? Ik zie eigenschappen van een kunstwerk waar iedereen het mee eens is. Wat zouden deze 
eigenschappen kunnen vertellen over de ‘boodschap’ die dit werk kan geven? En wat kan dit 
betekenen in mijn leefwereld? Hoe voel ik me daarbij? Wat kan dit betekenen voor de rest van de 
wereld? 
 
Wat is abstract en wat is figuratief? 
Kunstenaars vertellen dingen: soms figuratief, soms abstract. De natuur (fauna en flora) is figuratief. 
Maar wat er gebeurt in de natuur, is soms moeilijk te begrijpen en uit te beelden. Denk maar aan 
gevoelens, complexe gedachten, wind, koude, ... Dat zijn abstracte begrippen. 
 
Wat is Land art? 
Bij Land art verandert de kunstenaar het landschap door er op een kunstige manier iets aan te 
wijzigen. Zoals bijvoorbeeld een zandkasteel op het strand dat erna wordt weggespoeld door het 
water. Wat zijn de voor- en nadelen van deze kunstvorm als je denkt aan duurzaamheid, onderhoud en 
beheer? 
 
Wat is het belang van bomen en bossen voor onze lucht- en waterkwaliteit? 
Het in onze taak om dit kwetsbare evenwicht mee in de gaten te houden. 
 
Wat betekent duurzaamheid eigenlijk? 
Duurzaamheid is samen bedenken hoe je bewuster kan leven op onze planeet: nieuwe ideeën 
bedenken, aanreiken en gebruiken om onze planeet beter te maken. Denk bijvoorbeeld aan het 
verschil tussen je verantwoordelijkheid opnemen (voor jezelf en voor anderen), in plaats van te 
graaien (enkel voor je eigen comfort). Of denk aan ‘ik’ t.o.v. de rest van de wereld, nu en later. Tussen 
iets ‘gebruiken’ en iets ‘verspillen’. Dit besef is voor iedereen anders. 
 
Wat willen kunstenaars ons leren door kunst te maken? 

- Verwondering voelen en gebruiken.  
- Voel en gebruik je eigen wijsheid. 
- Als je bang bent, wees dan moedig, vertrouw. 
- Luister naar jezelf en anderen. 
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6. Leerdoelen Wereldoriëntatie Natuur  
 

Wereldoriëntatie wil de leef- en belevingswereld van kinderen helpen verruimen, verdiepen en 
inzichtelijk maken. Het nodigt kinderen uit hun omgeving waar te nemen, te verkennen, te 
onderzoeken, te ordenen en te duiden. Zodat ze vaardigheden verwerven om goed met zichzelf, de 
anderen en de wereld om te gaan, en daarbij ook een kritisch-creatieve houding ontwikkelen. 

We benaderen de wereld vanuit een aantal invalshoeken zoals mens, maatschappij, techniek, natuur, 
tijd en ruimte. Kinderen hebben een aantal basisinzichten nodig om goed in de wereld te kunnen 
functioneren maar bovenal ook de vaardigheden en de wil om zelf de nodige kennis te leren 
verwerven en toepassen. 

 

 

 

 

 

 

Jef Geys – Mama – 2002,  foto: Collectie Stad Antwerpen, Middelheimmuseum   
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6a. Leerdoelen voor 6 t.e.m. 8 jarigen 

1. Meer weten over de natuur, via een verkennende en experimentele aanpak 
 In het Middelheimmuseum, dus buiten de schoolcontext, gaan leerlingen zelf actief op 

zoek naar antwoorden. 
2. Eigen zintuigen gebruiken om verschillen te onderscheiden in kleur, geur en gevoel, en deze 

waarnemingen op een systematische manier noteren. 
 Dit komt aan bod in actieve doe-opdrachtjes die aan de verschillende kunstwerken 

gekoppeld worden doorheen de rondleiding. 
3. Een zorgende en respectvolle houding tegenover de natuur aanleren. 
 We hebben de natuur meer nodig dan we zelf beseffen, niet enkel voor onze fysieke 

maar ook onze mentale gezondheid. De kunstwerken werden zo gekozen om de 
verschillende facetten aan te halen. 

4. Voorbeelden geven van producten en grondstoffen die afkomstig zijn van planten. 
 We bespreken de voor- en nadelen van hout als bouwmateriaal. 

5. Weten dat verschillende weerelementen invloed hebben op het klimaat en het gedrag van 
mensen, dieren en planten. 
 De effecten van regen, ontbossing en natuurrampen op onze woon-vereisten komen aan 

bod. 
6. Materiaalkennis: eigenschappen van veel voorkomende materialen ordenen. 
 Bij elk werk staan we stil bij het gebruikte materiaal en de afkomst en eigenschappen 

hiervan. 
7. Voedselkennis: voedingsmiddelen aan seizoenen koppelen. 
 Dit wordt besproken in combinatie met de verschillende soorten transport. 

8. Milieueducatie: afval recycleren. 

 

 
Per Kirkeby – Zonder titel – 1993, foto: Collectie Stad Antwerpen, Middelheimmuseum   
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6b. Leerdoelen voor 9 t.e.m. 12 jarigen 

1. Aantonen dat ze respect en zorg hebben voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor 
zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu. 
 Wij hebben de natuur nodig voor veel verschillende aspecten in ons leven. Bij elk 

kunstwerk halen we een ander aspect aan, bv. effect van de natuur op onze 
gemoedstoestand, het belang van seizoensgebonden eten, bomen zorgen voor schone 
lucht en zuiver water. 

2. Eenvoudige determinatietabellen van planten en zwammen hanteren en interpreteren. 
 Leerlingen leren met een determinatietabel van bomen werken. 

3. Illustreren dat de mens de aanwezigheid van planten in zijn omgeving beïnvloedt (bv. 
akkerbouw, tuinen, parken, bermen, poelen, vijvers, beken …). 
 Dit komt aan bod wanneer we de druk op de ruimte bespreken. 

4. Met voorbeelden illustreren dat planten aangepast zijn aan hun biotoop (veel of weinig licht, 
soort bodem …) en aan het klimaat (temperatuur, neerslag …). 
 Bomen zijn slimmer dan wij denken. Omdat ze niet kunnen lopen, gebruiken ze andere 

trucjes om zichzelf en hun soortgenoten te beschermen. Bij elk werk wordt een andere 
boomsoort onder de loep genomen. 

5. De kringloop van het water beschrijven. 
6. Voorbeelden geven van recycleerbare materialen. 
7. Enkele verbanden noemen tussen psychisch en lichamelijk welbevinden (bv. angst, buikpijn, 

stress, hoofdpijn …). 
 De positieve effecten van ‘Dokter bos’ worden uitbundig besproken. 

8. Enkele voorbeelden opsommen waaruit blijkt dat bepaalde gewoontes (bv. roken, 
alcoholgebruik, overdreven tv kijken, computerspelletjes, gsm …) schadelijk kunnen zijn voor 
de gezondheid. 
 Niet alleen ‘Dokter bos’, ook het verschil tussen binnen en buiten spelen wordt 

aangehaald. 
9. Acties bedenken die zij zelf kunnen uitvoeren om milieubewuster om te gaan met afval, 

water en energie.  
 We wijzen de leerlingen niet enkele op de huidige (milieu)problemen, we willen ook 

samen aan oplossingen denken.  
10. Eenvoudige voorbeelden geven van situaties uit hun eigen leefwereld of de actualiteit die 

lucht-, water- of bodemvervuilend of –aantastend zijn.  
 Openbaar vervoer, overvolle supermarkten, met het vliegtuig op reis …: de druk die wij 

op de ruimte leggen, wordt aan verschillende kunstwerken gekoppeld. 
11. Enkele voorbeelden geven van de gevolgen van de klimaatverandering door de opwarming 

van de aarde, voor mens en natuur.  
 De oncontroleerbare effecten van natuurrampen geeft aan dat de mens toch niet altijd 

de touwtjes in handen heeft. En dat halen verschillende kunstenaars heel duidelijk aan. 
12. Aangeven dat bossen en wouden een essentiële rol spelen in het totale milieustelsel (bv. 

belang van het regenwoud).  
 Longen van de aarde, komt aan bod als onderdeel van de waterkringloop, druk op de 

ruimte en transport. 
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13. Met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren dat aan milieuproblemen vaak 
tegengestelde belangen ten grondslag liggen (bv. sluiting milieuvervuilende fabriek en 
tewerkstelling, mestoverschotten en vervuiling water …). 
 Komt aan bod wanneer we de druk op de ruimte bespreken of wanneer we een 

kunstenaar uit andere landen met hun specifieke problemen aan het woord laten, o.a. 
Zwitserland en China. 

14. Met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook 
negatieve manier omgaan met het milieu. 
 Wat doen we al om het milieu te ondersteunen en wat kunnen we nog meer doen? 

Doorheen de rondleiding zoeken we samen naar duurzame oplossingen. 
 

 

 

            Thomas Schütte – Tausend zungen – 1993,  foto: Bart Huysmans & Michel Wuyts 
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Hoofdstuk 7 – Leerdoelen Muzische vorming Beeld 
 

Net zoals we kinderen bij taal niet alleen leren lezen en luisteren, maar ook spreken en schrijven, 
leren we hen bij beeldtaal naar beelden kijken. Dit verloopt in vier fasen: waarnemen, reflecteren 
(samen: beeldend beschouwen), verwerken en vormgeven (samen: beeldend vermogen).  

Juist omdat het beeld zo’n krachtig middel is om zich uit te drukken, en omdat kinderen de beelden 
rondom hen moeten leren begrijpen, is het belangrijk dat ze de beeldtaal leren ‘lezen’ en ‘spreken’. 
Wanneer we een beeld onder de loep nemen, onderscheiden we verschillende elementen: vorm, 
kleur, compositie, licht, ruimte, lijn en textuur. Deze beeldelementen vormen samen het beeld. Door 
één of meerdere elementen te veranderen, verander je het beeld en de boodschap die de 
kunstenaar wil brengen. 

Het domein ‘Beeld’ nodigt kinderen uit om de wereld van beeldende signalen in hun omgeving of in 
de kunstzinnige wereld te verkennen. Het culturele aanbod van de omgeving leert kinderen 
kennismaken met een artistieke wereld die deel uitmaakt van onze maatschappij.  

Daarnaast sporen we kinderen aan om met beeldtaal nieuwe beelden te verzinnen, te maken en te 
vormen. Door deze nieuwe beelden te interpreteren en te evalueren, verwerven ze inzicht in 
muzische processen, materialen en technieken. De inzichten die ze hierbij verwerven, toetsen de 
kinderen af aan kunst, kunstenaars en vormgevers. 

Het muzisch proces vertrekt bij een sterke, actieve waarneming: de kinderen verkennen de 
omgeving met alle zintuigen en verwoorden hun impressies. Ze vormen zich bij de reflectie over 
beeldende kunstwerken ook een persoonlijke, onbevooroordeelde mening over kunstwerken van 
vroeger en nu en uit verschillende culturen. Beschouwing van beeldende kunstwerken kan 
bovendien extra inspiratie bieden voor het creëren van eigen beelden. 

 

 

 Philippe Van Snick – Poëzie – 2012, foto: Bart Huysmans & Michel Wuyts 
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7a. Leerdoelen voor 6 t.e.m. 8 jarigen 

1. Verwoorden welke impressies de waarneming oproept.  
Bv. welke gevoelens drukt dit beeld volgens mij uit? Wat zie ik in dit beeld? 

2. Enkelvoudige vormen herkennen en ordenen. 
3. Verschillende lijnsoorten herkennen en benoemen. 
4. De ruimte en plaats van objecten in de ruimte beschrijven met behulp van ruimtebegrippen. 
5. Textuur beschrijven zoals: ruw, glad, harig, korrelig, stekelig, glanzend. 
 Fase ‘Waarnemen’: voorgaande leerdoelen komen aan bod tijdens het kijken naar en het 

bespreken van de kunstwerken: huid, compositie, kleur, ruimte. 
6. Enkele eigenschappen van materialen ontdekken door exploreren en experimenteren. 

Bv. welke materialen zijn kneedbaar? Welke kleven er? 
7. Een beeldend werk maken door gevoelens, fantasieën, ervaringen en situaties persoonlijk 

expressief te verwerken, al dan niet aan de hand van een ontwerp. 
8. Experimenteren met beeldelementen. 
9. Experimenteren met materialen, gereedschappen en technieken. 
10. Kleuren gebruiken in een beeldend werk. 
11. Een beeldend werk maken door te kiezen uit volgende werkvormen: boetseren, drukken, 

werken met papier, ruimtelijke constructies, schilderen, werken met textiel, tekenen, werken 
met zand … 
 Fase ‘Verwerken en Vormgeven’: voorgaande leerdoelen komen aan bod tijdens de 

creatieve verwerking in het atelier. 
12. Verwoorden hoe eigen werk tot stand is gekomen  
  Fase ‘Reflecteren’ op het einde van het atelier, op basis van een keuze uit volgende 
elementen: 

• Aanpak en organisatie 
Bv. hoe heb ik problemen opgelost? Hoe ben ik te werk gegaan? 

• Motivatie 
Bv. ben ik snel tot actie overgaan? Deed ik het graag? Hoe voelde ik mij? 

• Inzet  
Bv. was het moeilijk? Heb ik volgehouden? 

• Creativiteit  
Bv. welke ideeën heb ik verwerkt? 

• Durf  
Bv. durfde ik mijn eigen stijl tonen? Hoe heb ik mijn grenzen verlegd? 

• Samenwerking 
Bv. heb ik me aan de afspraken gehouden, hulp geboden, een taak in de groep 
opgenomen, het werk van anderen gewaardeerd? 
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Honoré d’O – Shouting is breathing – 2006, foto: Michel Wuyts          

 

7b. Leerdoelen voor 9 t.e.m. 12 jarigen  

1. Verwoorden welke impressies de waarneming oproept. 
Bv. welke gevoelens drukt dit beeld volgens mij uit? Wat zie ik in dit beeld?  

2. Illustreren dat beeldelementen gevoelens kunnen oproepen. 
Bv. een schilderij met veel donkere tinten dat een griezelige sfeer oproept, een hoekig 
beeldhouwwerk dat agressie uitdrukt. 

3. Vormen van ruimtesuggestie in 2D herkennen en benoemen (overlapping, afsnijding, 
perspectief, grootteverschil, details). 

4. De gevolgen van lichtinval beschrijven (weerkaatsing, zijlicht, tegenlicht, verkleuring, 
spiegelbeeld, silhouet). 

5. Vormen, kleuren, lijnen of textuur in een compositie (in 2D of 3D) bespreken. 
Bv. hoe verhouden de kleuren zich tot elkaar in de tekening of het beeldhouwwerk? 

6. Het gebruik van materialen en aangewende technieken in een beeldend werk herkennen en 
verwoorden. 
 Fase ‘Waarnemen’: voorgaande leerdoelen komen aan bod tijdens het kijken naar en het 

bespreken van de kunstwerken: huid, compositie, kleur, ruimte. 
7. Een beeldend werk maken door gevoelens, fantasieën, ervaringen en situaties persoonlijk 

expressief te verwerken, al dan niet aan de hand van een ontwerp. 
8. Beeldelementen gebruiken om de betekenis en/of een gevoel te accentueren.   

Bv. ik wil tonen dat de lamp fel schijnt, dus ik teken lijnen. Ik wil gevaar tonen in mijn 
schilderij, dus ik gebruik veel rood. Ik wil een griezelige sfeer oproepen, dus ik gebruik veel 
‘donker’ in mijn werk. 

9. Een contrast creëren door beeldelementen te gebruiken. 
10. Verschillende lijnsoorten gebruiken om beeld, ritme en beweging te creëren of suggereren.  
11. Een vorm voorstellen d.m.v. volumes (3D) of een beeld creëren door objecten bewust in de 

ruimte te plaatsen. 
12. Een bepaald deel in een beeldend werk door middel van kleur laten opvallen. 
13. Een beeldend werk maken (met materialen, gereedschappen en technieken) met bewuste 

aandacht voor één of meerdere beeldelementen. 
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 Fase ‘Verwerken en Vormgeven’: voorgaande leerdoelen komen aan bod tijdens de 
creatieve verwerking in het atelier. 

14. Een persoonlijk waardeoordeel verwoorden over beelden en beeldende kunst van vroeger 
en nu en van verschillende culturen. 
 Deze laatste twee leerdoelen behoren tot de fase ‘Reflecteren’. 

15. Verwoorden hoe eigen werk tot stand is gekomen op basis van een keuze uit volgende 
elementen: 
 

• Aanpak en organisatie 
Bv. hoe heb ik problemen opgelost? Hoe ben ik te werk gegaan? 

• Motivatie 
Bv. ben ik snel tot actie overgaan? Deed ik het graag? Hoe voelde ik mij? 

• Inzet  
Bv. was het moeilijk? Heb ik volgehouden? 

• Creativiteit  
Bv. welke ideeën heb ik verwerkt? 

• Durf  
Bv. durfde ik mijn eigen stijl tonen? Hoe heb ik mijn grenzen verlegd? 

• Samenwerking 
Bv. heb ik me aan de afspraken gehouden, hulp geboden, een taak in de groep 
opgenomen, het werk van anderen gewaardeerd? 
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8. Bronvermelding  
 

• www.middelheimmuseum.be 
• www.bosplus.be 
• GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 2010-2013, Leerplan gewoon kleuter- en lager 

onderwijs 
• Cahier ‘Zicht op natuur, Praktijkgids voor goed natuuronderwijs in de basisschool’ 
• Doelenlijst wereldoriëntatie natuur voor het basisonderwijs 
• Leerplandoelen muzische vormgeving Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs  
• Mara van der Lugt, Minderen met kinderen, 2019 
• Els Quaegebeur, Gaan we eraan?, 2019 
• Peter Wohlleben, Het verborgen leven van bomen, 2018 
• Piotr Socha & Wojciech Grajkowski, Het Grote Bomenboek, 2018 
• Stefan Boonen en Willo Gonissen, Mooi niet, 2008 
• Mike De Roover, Bush Craft, 2018 
• Mooss, Kunst en Erfgoodeducatie - Theorie en Praktijk, 2013 

 

 

 

 

Luciano Fabro – Badenden – 1994, foto: Michel Wuyts  

  

 

 

http://www.middelheimmuseum.be/
http://www.bosplus.be/
https://pro.g-o.be/blog/Documents/Leerplan%20GO!%20bao%20muzische%20vorming%202016-4.pdf
https://www.vn.nl/auteur/mara-van-der-lugt/
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Bronvermelding en links naar de kunstwerken 

 

Jef Geys – Mama – 2002  
Collectie Stad Antwerpen, Middelheimmuseum 

Carl André – 74 Weathering way – 2001 
Collectie Stad Antwerpen, Middelheimmuseum 

Thomas Schütte – Tausend zungen – 1993 
Schütte, Thomas (beeldhouwer), Collectie Stad Antwerpen, Middelheimmuseum, foto: Bart 
Huysmans & Michel Wuyts 

Luciano Fabro – Badenden – 1994  
Collectie Stad Antwerpen, Middelheimmuseum, foto: Michel Wuyts 

Bernd Lohaus – Middelheim – 1993  
Collectie Stad Antwerpen, Middelheimmuseum, foto: Bart Huysmans & Michel Wuyts 

Honoré d’O – Shouting is breathing – 2006  

Per Kirkeby – Zonder titel – 1993  

Jan Dries – Meditatieve ruimte het zelf zijn – 1974 en 2019  

Ai Weiwei – The bridge without a name – 2012 

Roman Signer – Projet pour un jardin – 2016  

Philippe Van Snick – Poëzie – 2012  

Adrien Tirtiaux – Heaven and earth – 2018  

 

 

 

 

 

 

 

https://dams.antwerpen.be/asset/rubsdcibZURVfLXYkGl7uF4p
https://dams.antwerpen.be/asset/o1HTRaZhUOj7aPdULce4Scot
https://dams.antwerpen.be/asset/R1YgXysSjQd6ZWNujD94FesO
https://dams.antwerpen.be/asset/hRjUcKp9TYMKkRP9WYwvzTs9
https://dams.antwerpen.be/asset/tEHedgcOXObAWSnQlyfq4yNG
https://dams.antwerpen.be/asset/j1L2NgdbETHSUfBCBHq2aZyZ
https://dams.antwerpen.be/asset/A1OXMCxFgWgFMYTOso1ol914
https://dams.antwerpen.be/asset/KcSpARPJfZaYF6MGNRPn9bwN
https://dams.antwerpen.be/asset/p14SNcIhTTBkEcRzHtHar2yB
https://dams.antwerpen.be/asset/Al6UeLgHRsDjXHMR7jSjZt2f
https://dams.antwerpen.be/asset/U9umGLtPLFacDJrKcbvzkkgW
https://dams.antwerpen.be/asset/Z1PHYkMOPXSVWQhVLa2gIAEN

