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Museumles -  Ik en de ander de ander en ik 
 
Wie ben ik? Wie is de ander? Hoe verhoud je je tot de ander? Welke rollen speel je?  
Hoe ga je om met al die echte en virtuele ontmoetingen? 
 
 
 
 
                                           



Modest fashion: Ik en de ander de ander en ik - 
Programma 
 
Deze museumles bestaat uit twee onderdelen.  
1. Rondleiding: Aan de hand van prikkelende vragen 
en opdrachten van de museumdocent bespreken en 
bekijken leerlingen het werk van diverse kunstenaars 
en ontwerpers binnen Modest Fashion.  
2. Workshop: In het Modest Fashion lab werpen de 
leerlingen een blik op zichzelf en de ander. Ze 
onderzoeken hun eigen en andermans etiketten en 
blikken hun persoonlijke gevoelens in. Ze werken ze 
met kleurpotlood en stof, vanuit het gevoel, en de 
materie.  
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Workshop 
Beeldend onderzoek – wat zegt mijn kleding 
 
Tijdens de workshop ontwerpen de leerlingen (op 
papier) een eigen kledingstuk die hun identiteit 
uitdrukt. We bespreken wie of wat je identiteit 
bepaalt en hoe je laat zien wie je bent en waar je voor 
staat. Wat laat je van jezelf zien en waarom? Hoe wil 
je dat anderen jou zien? 
 
Doelen 
 
In deze les onderzoeken we het thema identiteit en 
cultuur.  
 
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 
leerkrachten 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 
docenten/begeleiders van school aanwezig.  

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

 
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. 

- De begeleidende leerkracht is altijd 
verantwoordelijk voor het handhaven van de orde 
en de gedragsregels voor zijn of haar groep.  
 

 
Tip ter voorbereiding 
 
U kunt de leerlingen voorbereiden door alvast met ze 
in gesprek te gaan over het thema identiteit. Wat is 
identiteit? Wat bepaalt je identiteit? Hoe kijk jij naar 
een ander? Hoe werkt beeldvorming?  
Een mooie aanleiding voor een gesprek over imago en 
beeldvorming is deze video:  
 
https://www.arttube.nl/videos/kunstuur-in-de-klas-
beweging-imago-en-beeldvorming 
 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Kunstuur in de 
klas’, een samenwerking tussen NTR Schooltv, 
ARTtube en AVRO’s Kunstuur. 
 

 

 

Tip ter verwerking – Wie ben jij? 

We hebben met de leerlingen gewerkt met het 
uitdrukken van de eigen identiteit. Wie ben je en hoe 
wil je dat anderen jou zien? Om het gesprek voort te 
zetten kun je het hebben over ‘etiketten plakken’: hoe 
ziet de ander jou nou echt? Het kunnen vooroordelen 
zijn of dingen die kloppen. Sommige vind je fijn 
andere niet. Je kunt de kledingstukken die de 
leerlingen hebben ontworpen gebruiken om in 
gesprek te gaan over groepjes of subculturen en over 
hokjesdenken. Bij welke groep hoort iemand? En hoe 
zie je dat? Als je mensen in hokjes plaatst doet dat iets 
met de ander en het zegt ook iets over je eigen blik.  

 
Je kunt het werk van 
de Rotterdamse 
kunstenaar Perrine 
Philomeen als 
aanleiding gebruiken 
om het hierover te 
hebben. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perrine Philomeen, Hijab in Transition, 
2018 
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Stedelijk Museum Schiedam 
 

 

Ontdek jezelf en ontmoet de ander via Kunst. 

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 die uit Schiedam, zich thuis voelen.  

Het Stedelijk Museum Schiedam biedt educatieve 
programma's met rondleidingen en workshops voor 
het voortgezet onderwijs. Met ons aanbod willen we 
leerlingen 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 kunt er ook voor kiezen om alleen 
de rondleiding te boeken. Voor workshops gekoppeld 
aan Modest Fashion gebruiken we het tijdelijke 
Modest Fashion Lab. 

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: 
Sara Sjöström, coördinator educatie en onderwijs 
sara@stedelijkmuseumschiedam.nl  

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