
Informatiebrief   
Voor docenten uit het voortgezet onderwijs.                            

 
 

   
 

Museumles -  Rothko & ik – groep 7-8 
 

*Ervaar grote emoties in de kunst.               
                  

Ben jij een kunstkenner? Grote kans dat je nee zegt ;-). Maar zoveel hoef je eigenlijk niet over kunst te 
weten. Je kunt kunst vaak ook gewoon voelen. Vandaag gaan we op zoek naar schilderijen die 
bepaalde emoties opwekken. Sommigen maken je boos, andere maken je blij. Kunstenaar Rothko wilde 
met zijn werken juist dat gevoel bereiken. In alle stilte en verbonden met zijn kunstwerken voel jij wat 
alleen jij kan voelen. Ben jij benieuwd naar jouw ervaring? In ’t Atelier geef je vervolgens zelf vorm aan 
een van de zeven basisemoties. Dat resulteert in een gesamtkunstwerk dat gemengde gevoelens op 
kan wekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wat kan ik verwachten? 
 
‘Rothko & ik’ bestaat uit drie onderdelen:  

1. een introductie en gezamenlijk 
beeldonderzoek;  

2. werkopdracht in het museum 
3. een beeldende verwerking 

 

 
  

Introductie en beeldonderzoek  
 
In ‘t Atelier van het museum bekijken en 
benoemen we de basisemoties. We laten alle 
aanwezige kennis over kunst varen en 
onderzoeken de kracht van emoties in kunst. 
Emoties vormen zo in deze museumles de basis 
voor een gezamenlijk en gelijkwaardig 
onderzoek. In de zeventiger jaren van de vorige 
eeuw beschreef de Amerikaanse psycholoog 
Paul Ekman zeven basisemoties die voor elke 
mens, ongeacht de culturele achtergrond, 
herkenbaar zijn; blijdschap, angst, verbazing, 
minachting, droefheid afschuw en woede.  
 

 
 

 
 

 
 

Museumonderzoek 
Na het beeldonderzoek gaan de leerlingen hun 
verse kennis op het werk van Rothko en andere  
kunstenaars projecteren. De klas wordt in 
tweeën gedeeld en gaat onder begeleiding van 
museumdocenten en begeleiders van school op 
onderzoek uit. In kleine groepjes maken de 
leerlingen kennis met het werk van Rothko. Het 
is ook tijd voor zelfstandig werk. De leerlingen 
onderzoeken of zij alle zeven basisemoties ook 
in de kunstwerken kunnen herkennen of 
ervaren. Natuurlijk delen we deze persoonlijke 
ervaringen in een kort groepsgesprek bij een 
aantal kunstwerken.  

   

De beeldende verwerking 

In ’t Atelier kiezen we met de hele klas één 
emotie die de leerlingen elk apart gaan 
verbeelden. Alle individuele bijdragen worden 
bekeken en toegelicht door de leerlingen. We 
voegen de delen samen tot één 
gemeenschappelijk emotiekunstwerk.  

Beeldende verwerking - emotie - verdriet: door leerlingen van 
Mavo Schravenlant XL Schiedam, 2019 

  



 
DUUR 1,5 UUR  
 

 
PROGRAMMA 
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Reflectie en afsluiting 

 

Doel & onderzoeksvraag 

 
Hoe kun je emoties gebruiken om kunst te 
analyseren? Wat is de meerwaarde van het 
delen van die analyse met anderen? We leren 
leerlingen om onderzoek te doen naar de zeven 
basisemoties en deze te gebruiken om te kijken 
naar kunst, betekenis te geven aan kunst en het 
werk te analyseren. Daarnaast werken we aan 
vergelijken en verwoorden, wordt denken 
zichtbaar en hoorbaar gemaakt en krijgen 
leerlingen inzicht door te doen. Taalonderwijs 
komt op een vanzelfsprekende manier aan bod. 
In deze museumles behandelen we de volgende 
kernbegrippen: emoties, blijdschap, angst, 
verbazing, minachting, droefheid, afschuw en 
woede.  
 
Doelen 

 
Het programma levert een bijdrage aan het 
behalen van de volgende kerndoelen: 
Kerndoel VO 48:  
De leerling leert door het gebruik van 
elementaire vaardigheden de zeggingskracht 
van verschillende kunstzinnige disciplines te 
onderzoeken en toe te passen om eigen 
gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te 
leggen, verbeelding vorm te geven en 
communicatie te bewerkstelligen 
 

Kerndoel VO 49: De leerling leert eigen 
kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een 
groep, aan derden te presenteren. 
Kerndoel VO 50: De leerling leert op basis van 
enige achtergrondkennis te kijken naar 
beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te 
kijken en luisteren naar theater-, dans- of 
filmvoorstellingen  
Kerndoel VO 52: De leerling leert mondeling of 
schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk 
van anderen, waaronder dat van kunstenaars  
 
Daarnaast draag het programma o.a. bij aan 
competenties als het Creërend vermogen: 

o Receptief vermogen 
o Reflectief vermogen 
o Kijken naar cultuur (receptief) 
o Reflecteren op cultuur 
o Onderzoekend vermogen 
o Vermogen zich te presenteren 
o Vermogen tot zelfstandig werken 
o Vermogen tot samenwerken 
o Communiceren 

21e eeuwse vaardigheden: 
o Sociale en culturele vaardigheden 
o Zelfregulering 
o Probleemoplossend vermogen 
o Kritisch denken 
o Creatief denken 

 

Bijzonderheden en randvoorwaarden 

 
Om het beste uit de museumles te halen vragen 
wij docenten en andere begeleiders rekening te 
houden met de volgende aandachtspunten: 
- Bereid leerlingen met deze informatie voor 

op het programma en maak ze bekend met 
de huisregels in het museum. 

- Het is prettig als je de klas vooraf vast in 
twee groepen verdeelt.  

- Bij het project zijn minimaal twee 
leerkrachten/begeleiders van school 
aanwezig.  

- De docent van school handhaaft de orde en 
assisteert waar nodig, maar houdt zich niet 
actief bezig met de overdracht van de 
lesinhoud.  

- Voor het zelfstandig museumbezoek 
kunnen we extra begeleiders gebruiken. 
Instrueer de extra begeleiders over hun rol. 
Zij begeleiden de leerlingen bij het deel van 
de les waar ze zelfstandig op zoek gaan 
naar emoties. Elke begeleider is 
verantwoordelijk voor het bij elkaar houden 
van zijn/haar groepje.  

 

 



Huisregels 
 
- Kijk met je ogen. Raak de kunstwerken niet 

aan. Ze zijn kwetsbaar en meestal enig in 
hun soort. 

- Grote tassen, rugzakken en paraplu’s kun je 
opbergen in de kluisjes en onderwijskarren. 

- In de museumzalen hoef je niet stil te zijn. 
Wel vinden we het fijn als je rekening houdt 
met en respect hebt voor de andere 
bezoekers. (‘Spreken is zwijgen, zilver is 
goud’, Daan van Golden.) 

- Fotograferen mag, maar zonder flits. 
- Er is videobewaking aanwezig. Onze 

beveiliger achter de monitoren vindt het 
leuk als je even zwaait. 

- Een mobiele telefoon gebruiken mag ook, 
maar liever niet om te bellen. Dat kan 
andere bezoekers storen. 

 
Wolf Brinkman 
 

 
 
Deze les is tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking met het onderwijs. 
Nieuwsgierigheid en onderzoek zijn de twee 
belangrijkste drijfveren in het werk van 
beeldend kunstenaar Wolf Brinkman. Zijn werk 
beperkt zich dan ook niet alleen tot verbeelden. 
Hij betrekt alle gebieden die zijn interesse 
hebben. Een prima instelling om jongeren te 
betrekken bij kunst en hen gaandeweg ook 
over een hele hoop andere onderwerpen iets te 
leren.  

De aanpak van Wolf Brinkman kenmerkt zich 
door het scheppen van ruimte voor jongeren 
om zelf met heel eenvoudige middelen te leren 
onderzoeken en hun ontdekkingen met elkaar 
te delen. We blijven zelf ook steeds op zoek 
naar context en eenvoudige bouwstenen om 
aan de jongeren mee te geven. Daarmee helpen 
we ze om betekenis te geven aan de wereld om 
hun heen en deze tegelijkertijd steeds opnieuw 
te bevragen.  

 

Tip ter voorbereiding 
 
Eigenlijk is het voor deze les niet nodig de 
leerlingen voor te bereiden. We laten de 
leerlingen juist kijken vanuit iets wat ze zelf 
allemaal van nature op enig moment ervaren: 
emoties.   
 
Tip ter verwerking                                                        

Welke emotie hebben jullie verbeeld. Welke 
emoties zijn lastig te verbeelden? Welke 
moeilijk? Hoe komt dat?   

In ’t Museum hebben jullie 1 emotie met elkaar 
verbeeld. Je kunt de andere 6 emoties ook 
verbeelden en zo je complete emotiekunstwerk 
scheppen. Dat hoeft niet alleen beeldend, je 
kunt er alle disciplines (dans, muziek, theater 
etc.) bij gebruiken. Wat levert je dat op? (wij zijn 
benieuwd naar het resultaat, stuur je foto op 
naar info@stedelijkmuseumschiedam.nl ) 
 
  

mailto:info@stedelijkmuseumschiedam.nl


Stedelijk Museum Schiedam 

 

 

Ontdek jezelf – ontmoet de ander  

Het Stedelijk Museum Schiedam is een plek van 
verwondering, waar je creativiteit én je denken 
wordt gevoed, waar je leert kijken en vragen 
leert stellen. Het museum wil graag een plek 
zijn waar leerlingen, vooral uit Schiedam, zich 
thuis voelen.  

Het Stedelijk Museum Schiedam biedt 
educatieve programma's met rondleidingen en 
workshops voor het primair, voortgezet, 
middelbaar en hoger onderwijs. Met ons 
aanbod willen we leerlingen en studenten niet 
alleen vertrouwd maken met het museum, de 
Nederlandse beeldende kunst vanaf 1945 en de 
geschiedenis van Schiedam, maar ook een 
bijdrage leveren aan beter onderwijs. We 
lichten het aanbod graag toe, het liefst tijdens 
een bezoek op school. We kunnen je dan beter 
informeren en de inhoud van onze workshops 
en rondleidingen afstemmen op jullie wensen. 
 
’t Atelier/workshops 

Veel programma's zijn een combinatie van een 
rondleiding en een workshop in ’t Atelier, onze 
workshopruimte. Je kan er ook voor kiezen om 
alleen de rondleiding te boeken.  

In het Stedelijk Museum Schiedam ontdek en 
ontmoet je door moderne en hedendaagse 
kunst en geschiedenis het onbekende. Bekijk 
ons aanbod op: 
www.stedelijkmuseumschiedam.nl/onderwijs 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met: Liesbeth Slats, coördinator educatie en 
onderwijs 
liesbeth@stedelijkmuseumschiedam.nl  

 

 

Voor informatie over planningen en boekingen 
kunt u contact opnemen met onze planner op 
info@stedelijkmuseumschiedam.nl of 010-
2463666. 

‘U hoeft niet alles mooi te vinden. Maar word 
niet boos en loop niet weg. Niet iedereen kan 
alles mooi vinden, dat vind ik ook niet. En 
bedenk, als u het niet mooi vindt, dat het dan 
misschien wel interessant kan zijn. Iemand 
heeft het toch maar gemaakt en er een 
bedoeling mee.’ (Pierre Janssen, voormalig 
directeur en conservator van het museum) 
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Rothko & ik                               

Werkblad leerlingen museumles VO          

 

1. Welke ervaring had je bij de Rothko? 
 
Wat heb je gezien?  
 
Wat dacht je?  
 
Welk gevoel gaf dat jou?  
 
blijdschap - angst - verbazing - minachting - droefheid - afschuw - woede  
(omcirkel welk gevoel voor jou het beste past) 
 
2. Loop door de zaal en ga op zoek naar emoties in de kunstwerken.                                                                      
Schrijf de naam van het werk op bij de gevoelde emotie of maak een schets.  
 
blijdschap  
 
 
angst  
 
 
verbazing  
 
 
minachting  
 
 
droefheid  
 
 
afschuw  
 
 
woede  
 

 
 
           Veel plezier! (of wat je dan ook voelt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ben jij een kunstkenner? Grote kans dat je nee zegt ;-). 
Maar zoveel hoef je eigenlijk niet over kunst te weten.      
Je kunt kunst vaak ook gewoon voelen.  

Vandaag gaan we op zoek naar schilderijen die bepaalde 
emoties opwekken. Sommigen maken je boos, andere 
maken je blij. Kunstenaar Rothko wilde met zijn werken 
juist dat gevoel bereiken. In alle stilte en verbonden met 
zijn kunstwerken voel jij wat alleen jij kan voelen.  

Herken jij de basisemoties in de kunstwerken?  

 

 

Eerste Hulp bij Zelfstandig Kijken 

Emoties in de kunst 


