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Vooraf 

 

Mijn Rembrandt is deel 1 van een serie thema’s in het 
kader van het jaarprogramma van het Virtueel Museum 
Raalte.  

 

De thema’s hebben betrekking op kunsteducatie binnen 
het primair onderwijs in de gemeente Raalte.  

 

Elk thema bevat achtergronden, praktische en 
theoretische opdrachten. Daarnaast worden handige tips 
en interessante links aangeboden.    
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Afbeelding 1: Grotschilderingen, http://www.falw.vu.nl/ 
Afbeelding voorpagina: www.tuvie.com 

 

V i r t u e e l  M u s e u m  R a a l t e  

biedt: 

 

4 thema’s in een jaar 

Voor iedere basisschool in de gemeente Raalte. 

 

Duidelijke lesbrieven, leuke creatieve opdrachten 

en leerzame oefeningen. 

 

Fantastische expositieruimte voor door de 

leerlingen gemaakte kunstwerken. 
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WWaaaarr  wwee  hheett  aalllleemmaaaall  vvoooorr  ddooeenn??  

 

 

 

 
 

     Afbeelding 3, Paul Klee, Farbtabel (1930) www.popartuk.com  

Kennismaken met 
kunst  

Je eigen kunst in een echt 
museum 

Stimuleren kunstzinnige 
vaardigheden 

Ontdekken eigen creativiteit 

Fantasie prikkelen 
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Inleiding 
 

Het Virtueel Museum Raalte stelt ieder schooljaar een aantal thema’s op voor 
basisonderwijs in het kader van kunsteducatie.  
 

De nadruk ligt voor de leerlingen bij het zelf ontdekken en het creatief om gaan 
met kunst thema’s. Als virtueel museum zoeken we graag de uitdaging van 
digitale media en kunst op.  

De thema’s kunnen een rode draad aangeven, maar zijn ook vrij te 
interpreteren binnen je eigen voorbereide kunstlessen.  

Met elk thema komt een uitdagend kunstonderwerp ter sprake of worden 
mooie ideeën geboden om eens iets anders te doen met een creatieve les.  

 

Wat is het Virtueel Museum Raalte? 

Het Virtueel Museum Raalte (VMR) is een stichting die de actieve en passieve 
kunstparticipatie in de gemeente Raalte wil bevorderen.  
Het VMR wil zich ontwikkelen tot hét portaal voor alle kunst in de gemeente 
Raalte, waardoor kunst heel toegankelijk wordt.  

Hiervoor biedt het museum een online platform, waarin digitale expositieruimte 
wordt geboden aan scholen, verenigingen, maar ook aan 
(amateur)kunstenaars.  

Scholen kunnen in het museum privé-exposities inrichten.   
Door als school de kunst te exposeren van leerlingen ontstaat een 
laagdrempelige expositie die voor iedereen te bekijken is.  

Opa’s en oma’s, een oom in Australië, Iedereen kan met een paar muisklikken 
zien wat een leerling voor mooi creatief werk gemaakt heeft.  
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Hieronder zie je hoe ons museum in elkaar zit.  Onderstaande pagina is de 
entree-hal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor scholen is een afzonderlijke vleugel in ons museum: 
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Wil je meer weten over het VMR? Stuur je vaag naar 
bestuur@virtueelmuseumraalte.nl , of surf naar 

www.virtueelmuseumraalte.nl .
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 MMiijjnn  RReemmbbrraannddtt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

 
Afbeelding: Zelfportret van Rembrandt van Rijn, www.Rijksmuseum.nl 

Handleiding voor docenten 

 Thema 1: Mijn Rembrandt 
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REMBRANDT VAN RIJN 

 

Rembrandt van Rijn is samen met Vincent 

van Gogh de bekendste Nederlandse 

schilder. Over de hele wereld is Rembrandt 

misschien net zo bekend als een 

willekeurige popster.  

Voor het thema Mijn Rembrandt kan er in gegaan worden op een aantal 

aspecten van deze kunstenaar. 

 

Het leven van Rembrandt 

Rembrandt van Rijn heeft, ondanks de nodige tegenslagen, indrukwekkende 

kunstwerken gemaakt. Anders dan je zou verwachten van zo’n beroemde 

kunstenaar, was Rembrandt geen miljonair, die rustig achterover kon leunen 

om op een gegeven moment van zijn pensioen te genieten. Zijn privéleven en 

zijn zakelijke leven werden overschaduwd door financiële problemen.  

Op 15 juli 1606 werd hij geboren in Leiden. In die stad bracht hij zijn jeugd 

door en ging hij naar school.  

Al op 14-jarige leeftijd ging hij in de leer bij de Leidse schilder Jacob van 

Swanenburgh. Deze leerperiode was maar van korte duur.  

In 1624 opende de jonge schilder namelijk een eigen werkplaats. 

 

Hij bleek groot talent te hebben en in 1632 resulteerde dit in zijn 

indrukwekkende schilderij De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp. 
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Afb.  1  De  anatomische  les  van  dr.  Nicolaes  Tulp, 

1632, Rembrandt van Rijn 

 

 

 

 

In 1639 kreeg hij de opdracht voor wat het meest beroemde schilderij van zijn 

hand zou worden, de Nachtwacht.  

Rond 1653 ging het er financieel minder goed uit zien voor de kunstenaar. Hij 

bleek zich flink in de schulden te hebben gestoken om zijn huis af te kunnen 

betalen. Uiteindelijk kreeg hij het niet voor elkaar om uit de schulden te komen. 

Rembrandt werd failliet verklaard. 

In 1669 stierf Rembrandt. 

Specialiteiten 

Rembrandt was een lichtkunstenaar. Op natuurlijke wijze speelde hij met 

lichtinval en schaduw in zijn kunstwerken. Regelmatig zijn zijn portretten 

gehuld in het duister en zien we maar een deel van het gezicht.  

Naast het werken met donker en licht was Rembrandt erg bedreven in het 

maken van zelfportretten. Er zijn maar weinig kunstenaars, die zo vaak 

zichzelf hebben afgebeeld.  

Natuurlijk weten we niet hoe hij er precies uit heeft gezien. Maar aan de hand 

van zijn vele zelfportretten hebben we een prachtig beeld gekregen van hoe 

de jonge Rembrandt zichzelf zag en hoe hij als oude man uiteindelijk zichzelf 

verbeeldde.  

 

Beroemdheid 
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Voor de leerlingen is het interessant om te zien hoe beroemd Rembrandt is. 

Ondanks dat hij heel lang geleden heeft geleefd kennen heel veel mensen 

hem nu nog steeds. De vergelijking is dan ook makkelijk te maken met de 

wereldsterren van tegenwoordig. Misschien is Rembrandt wel net zo beroemd 

als Michael Jackson of Eminem of… 

Zij zijn bekend om de muziek die ze hebben gemaakt. Rembrandt is beroemd 

om zijn kunst.  

 

______________________________________________________ 

Verwerkingsles 

OPDRACHTEN  

 

Opdracht 1. Zelf op onderzoek uit 

Doelgroep: Leerlingen bovenbouw 

Laat de leerlingen onderzoek doen naar bekende schilders. Welke bekende 

schilders kennen zij en kennen ze ook een bekend schilderij van de schilder? 

Per groepje van 4/5 kinderen gaan de leerlingen aan de slag met een 

beroemde schilder.  Elk groepje moet proberen uit te zoeken wanneer de 

kunstenaar leefde. Waar was de schilder bekend om en kunnen zij 

voorbeelden vinden van bekende schilderijen? Uiteindelijk maken ze hier een 

collage van.  De collages worden daarna in een kringgesprek besproken. Zo 

hoort iedereen in de groep iets over een andere kunstenaar. Voorbeelden van 

kunstenaars: Picasso, Van Gogh, Rembrandt, Mondriaan,  Andy Warhol, 

Vermeer. 

 

Doelgroep: Leerlingen onderbouw en middenbouw 
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Ga samen met de leerlingen op onderzoek uit. Draag zelf een kunstenaar aan 

en ga hier mee aan de slag met de leerlingen. Bijvoorbeeld  met behulp van 

het digibord. De leerlingen kunnen plaatjes en informatie opzoeken op internet 

en daar een collage van maken.    

 

Opdracht 2. Mijn favoriete schilderij.  

Deze opdracht vergt weinig tijd tijdens de les. Iedere week wordt er een half 

uurtje besteed aan het thema Rembrandt. Het begint met een introductieles 

over zijn leven en de kunstwerken die hij maakte.  

In mogelijk (korte) volgende lessen zijn iedere keer een paar kinderen aan de 

beurt, die moeten kiezen uit een aantal kunstwerken van Rembrandt.  In een 

kunstbeschouwingsgesprek kunnen ze vervolgens vertellen welke zij het 

mooiste vinden en waarom ze het zo mooi vinden.  

Probeer het gesprek te sturen door gerichte vragen aan de kinderen te stellen.  

Deze vragen zijn voor iedere les waarin kunst gedoceerd wordt toe te passen. 

Voor alle leeftijden. Van kleuters tot leerlingen uit groep 8.  

-Wat is je eerste indruk?  

als de leerlingen het moeilijk vinden om hier op te reageren, kun je proberen te 

helpen door hulpvragen te stellen. Maakt het schilderij je boos, verdrietig, blij, 

vrolijk, moet je er van lachen enz.? 

- Wat zie je? 

Ook bij meer abstracte schilderijen kunnen leerlingen hier antwoord op geven. 

Ze zien immers kleuren en vormen.  

- Wat betekent het, denk je?  

Wat betekent het wat je ziet? Kan de leerling bedenken waarom het gemaakt 

is? 

 

-Hoe weet je dat? 

Waarom betekent het datgene wat ze denken? Hoe weten ze dat iets 
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bijvoorbeeld een verdrietige vrouw is? Bijvoorbeeld: Komt het door het 

donkere kleurgebruik, of juist door de uitdrukking op het gezicht van de vrouw? 

- Wat vind je ervan? 

De vraag die je misschien geneigd bent om aan het begin te stellen, stel je 

aan het einde. Het is de meest subjectieve vraag en de meest eenvoudige. Je 

vind immers altijd wel iets van een kunstwerk. Vraag de leerlingen of ze het 

mooi, of minder mooi vinden, knap gemaakt. Als een leerling het alleen maar 

‘stom vindt’, probeer dan door te vragen. Waarom is het stom?  

 

Creatief 

Opdracht 3. Schaduw & Licht 

Rembrandt wordt een meester van het licht genoemd. Dit omdat hij op een 

fantastische manier met schaduw en lichteffecten kon spelen in zijn 

schilderijen. Dit thema kan op een leuke manier uitgewerkt worden.  

- Laat de kinderen zelfportretten maken of portretten van elkaar, 

waarbij ze moeten werken met schaduweffecten. Laat de kinderen 

experimenteren met licht/donker en kleurcontrasten. Schaduw mag 

ook knaloranje zijn! 

Werk eens met bijzondere materialen, zoals houtskool of Siberisch krijt. 

Een keer iets anders, schilderen met oploskoffie! 

De opdracht kan ook worden uitgevoerd door middel van het schilderen met 

oploskoffie. Iedere leerling krijgt op een schoteltje een beetje koffiekorrels 

(bijvoorbeeld Nescafé oploskoffie). Een theelepel is voldoende.  

De leerling kan door telkens een beetje water toe te voegen aan het schoteltje 

een ‘verfstof’ maken. Meer water is een lichtere kleur, minder water is een 

donkere kleur.  

Eventueel kun je de leerlingen eerst laten oefenen op een schetsblaadje.  
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De leerlingen gaan vervolgens op een geschikt papieren vel schilderen. Er 

wordt niet eerst met potlood getekend! 

Als er een verkeerde lijn wordt gezet, is dit met een druppel water, van de 

kwast of het penseel weer weg te halen.  

De leerling schildert eerst de contouren. Daarna wordt het portret ingekleurd. 

Eventueel kan er met donkerbruin (karton)papier een passe-partout gemaakt 

worden, zodat het zelfportret een mooie ‘ouderwetse’ lijst krijgt.  
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Meer lezen over kunsteducatie in het 

primair onderwijs? 

Stichting BeeldendOnderwijs, 

www.beeldendonderwijs.nl 

SLO, Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling, 

http://www.slo.nl/primair/leergebieden/kunstencultuur/ 

 

Verantwoording thema Mijn Rembrandt: 

Rembrandthuis, www.rembrandthuis.nl 

Rijksmuseum, Amsterdam, www.rijksmuseum.nl 

Het Kofschip, school voor openbaar onderwijs, Zevenaar, 

http://www.het-kofschip.nl/tekenlessen/page17.html 

 

Meer lezen over Rembrandt? Op zoek naar meer lesmateriaal: 

Cultuurwijs.nl, 

http://www.cultuurwijs.nl/nwc.rijksmuseumamsterdam/cultuurwijs.nl/i000

072.html 

Rembrandthuis, www.rembrandthuis.nl 
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Meer weten over het  

Virtueel Museum Raalte? 
http://www.virtueelmuseumraalte.nl/index.php?id=112 

 


