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Museumles - Met andere ogen 
 
Hoe draag jij jezelf uit? Is het belangrijk hoe een ander over je denkt? Bepaalt identiteit hoe jij naar een 
ander kijkt? Hoe ga je om met (voor)oordelen en het perspectief van de ander? 
 
 
 
 
                                           



Modest fashion: Met andere ogen - 

Programma 
 
Deze museumles bestaat uit twee onderdelen.  
1. Rondleiding: Aan de hand van prikkelende 
vragen en actieve opdrachten van de 
museumdocent bespreken en bekijken 
studenten het werk van diverse kunstenaars en 
ontwerpers binnen de tentoonstelling Modest 
Fashion. 
2. Activiteit: In het Modest Fashion Lab gaan 
studenten aan de slag met thema’s die tijdens 
de rondleiding tevens aan bod komen: 
aannames/vooroordelen, discriminatie en 
meningsverschillen. Dit doen ze door middel 
van een rollenspel, gebaseerd op de 
beroepspraktijk.  
 

 
DUUR 1,5 UUR  
 

 
PROGRAMMA 

00.00 
00.10 

10  
min 

Aanvang, welkom en 
introductie  

00.10 
00.25 

15  
min 

Introductie Modest Fashion: 
over 
aannames/vooroordelen en 
het hebben van 
verschillende perspectieven 

00.25 
00.40 

15 
min 

Culturele uitwisseling: over 
religie en 
racisme/discriminatie 

00.40 
00.55  
 

15 
min 

Identiteit: over vrijheid van 
meningsuiting, 
democratische waarden 

00.55 
01.20 
  

25 
min 

Verwerkingsopdracht in het 
Modest Fashion Lab. Een 
rollenspel waarbij studenten 
zich in verschillende rollen 
moeten inleven. 

01.20 
01.30 

10 
min 

Nabespreken en afsluiten 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perrine Philomeen, Hijab in transition, 2018 

 

Verwerkingsopdracht: de beroepspraktijk 
 
Tijdens de verwerkingsopdracht worden de 
studenten fictief klaargestoomd voor hun 
beroepspraktijk. In een rollenspel 
representeren ze verschillende personen bij 
een sollicitatiegesprek. Hoe gaan ze om met 
situaties waarbij gediscrimineerd wordt en 
waarbij meningsverschillen ontstaan? 
Thematisch sluiten de situaties aan bij de 
onderwerpen die in de tentoonstelling worden 
behandeld. Dit zijn onderwerpen die ook 
belangrijk zijn voor hun eigen beroepspraktijk. 
Tijdens het gehele programma wordt er 
aandacht besteed aan verschillende 
perspectieven die naast elkaar kunnen en 
mogen  bestaan. 
 
Doelen 
 
Een absolute meerwaarde van dit programma is 
dat het een andere context en sfeer brengt die 
lastig te bereiken is voor een docent in de klas. 
Kunst biedt kansen om jezelf en elkaar anders 
te leren kennen. Als de mbo-studenten op een 
goede manier bevraagd worden biedt dit de 
ruimte om anders naar de wereld te kijken. De 
studenten worden vrij gelaten om alles wat ze 
zien, te benoemen waardoor ze de ruimte 
krijgen om met andere ogen te kijken. 
 
21e eeuwse vaardigheden die aan bod komen: 

o Sociale en culturele vaardigheden 
o Communiceren 



o Samenwerken 
o Probleemoplossend denken 
o Kritisch denken 
o Creatief denken 

 

Bijzonderheden en randvoorwaarden 
 
Om het beste uit de museumles te halen vragen 
wij docenten rekening te houden met de 
volgende aandachtspunten: 
- Bereid studenten 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 (indien het er meer 
dan 15 zijn).  

- Bij het bezoek is minimaal een docent van 
school per 15 studenten van aanwezig.  

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

 

Tip ter voorbereiding 
 
De modest fashion-industrie is een 
miljardenindustrie, ontstaan vanuit de behoefte 
van vrouwen om zich meer bescheiden (lees: 
bedekt) te gaan kleden. Het is iets van nu, de 
afgelopen jaren zelfs booming. Tegelijkertijd past 
het in een lange geschiedenis van culturele 
uitwisseling. Veel vrouwen kiezen uit religieuze 
redenen voor modesty. 

 
Modest fashion gaat niet over de vraag ‘bedekt of 
niet?’, maar over keuzevrijheid en creativiteit van 
vrouwen overal ter wereld in de 21ste eeuw; 

keuzevrijheid om zelf te kiezen hoe je erbij 
loopt, onafhankelijk van je cultuur, geloof of 
achtergrond. 
 
Je kunt de leerlingen voorbereiden door alvast 
met ze in gesprek te gaan over een of 
meerdere thema’s die in de tentoonstelling aan 
bod komen. Inspiratie en informatie hierover is 
te vinden op de website modestfashion.nu, die 
speciaal voor de tentoonstelling is gemaakt. 
 

Tip ter verwerking 

We hebben met de studenten gewerkt met 
vooroordelen, democratische waarden en 
verschillende perspectieven die naast elkaar 
kunnen bestaan. Je kunt verder in gesprek 
gaan over het geven van etiketten en over 
hokjesdenken. Als je mensen in hokjes plaatst 
doet dat iets met de ander maar het zegt ook 
iets over je eigen perspectief en waarden. 
 
Via onderstaande link is de videoclip ‘It’s a new 

day’ van Anouk te zien dat ook in de 
tentoonstelling te zien en horen is. Hier wordt 
uitgelegd wie de vrouwen in de clip zijn. Dit kan 
een basis vormen voor een gesprek over 
‘waarom nu?’ Waarom heeft Anouk recent deze 
videoclip gemaakt? Waarom is Modest Fashion 
precies op dit moment te zien in het museum? 
https://m.hln.be/showbizz/anouk-eert-28-
iconische-vrouwen-in-nieuwe-videoclip-dit-is-hun-
verhaal~a61c55f1/  

 

 
Anouk in de clip ‘It’s a new day’, 2016 
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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 o.a. het middelbaar 
beroepsonderwijs. Met ons aanbod willen we 
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 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.   

© Stedelijk Museum Schiedam, 2019    

http://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/onderwijs
mailto:sara@stedelijkmuseumschiedam.nl
mailto:info@stedelijkmuseumschiedam.nl

