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WAANZIEN PROGRAMMA PRIMAIR ONDERWIJS

DUUR:

VOORBEREIDINGSLES:  60 MIN.

MUSEUMBEZOEK:  75 MIN.

VERWERKINGSLES:  CA. 70 MIN.

Binnenkort bezoekt de klas de tentoonstelling WAANZIEN in MOTI, Museum of the Image. 
Door middel van lessen in de klas en het museumbezoek, krijgen leerlingen een beeld van 
onze huidige beeldcultuur. Hoe de steeds groter wordende explosie aan beelden een rol 
spelen in ons dagelijks leven; hoe ze ons beïnvloeden, hoe we daar mee om gaan, hoe we er 
kritisch naar kunnen kijken en hoe we betekenis kunnen geven aan die beelden. Kortom in 
WAANZIEN krijgen leerlingen antwoord op de vraag: wat doet beeld met jou, en wat doe jij 
eigenlijk met beeld? 

Tijdens het museumbezoek onderzoeken de leerlingen acht beeldcultuurthema’s. Bij elk 
onderdeel hoort een reflectieve opdracht in het WAANZIEN paspoort. Dit paspoort is uniek 
en persoonlijk, het geeft de leerlingen inzicht in de manier waarop ze de beeldcultuur 
beleven.

De voorbereidingsles bereidt de leerlingen in de klas voor op de thema’s in de 
tentoonstelling. Leerlingen kijken de introductiefilm WAANZIEN waarin wordt uitgelegd 
wat beeldcultuur is aan de hand van de thema’s uit de tentoonstelling. De film staat op de 
onderwijspagina van de website van MOTI: 
http://educatiemoti.weebly.com/de-ontdekking-deel-1-waanzien.html  
Vervolgens maken de leerlingen individueel de vragen van het bijbehorende werkblad. Op 
het werkblad worden kennisvragen afgewisseld met kijkvragen en reflecterende vragen uit 
hun dagelijks leven.

Na het museumbezoek is er een verwerkingsles beschikbaar. Leerlingen blikken hierin terug 
op het bezoek en passen de opgedane kennis toe in een creatieve opdracht. 
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LEERDOELEN EDUCATIEPROGRAMMA WAANZIEN

Leerdoelen voorbereidende les
•	 Leerlingen maken kennis met verschillende aspecten van onze (huidige) beeldcultuur. 
•	 Leerlingen worden voorbereid op het museumbezoek.

Leerdoelen museumbezoek
•	 Leerlingen ontdekken hoe de steeds groter wordende explosie aan beelden ook een 

steeds grotere rol spelen in ons dagelijks leven en identiteit. 
•	 Leerlingen leren hoe beelden ons beïnvloeden.
•	 Leerlingen leren betekenis geven aan beelden. 
•	 Leerlingen leren kritisch om te gaan met de visuele boodschappen waar ze dagelijks 

mee in aanraking komen. 

Leerdoelen verwerkingsles
•	 Leerlingen begrijpen wat beeldcultuur inhoudt.
•	 Leerlingen presenteren onderdelen van beeldcultuur aan elkaar aan de hand van een 

zelfgemaakte collage.

Kerndoelen SLO
Nederlands

Kerndoel 1
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die 
informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
Kerndoel 2
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen 
van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren bij 
het discussiëren.
Kerndoel 3
De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat 
informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

Oriëntatie op jezelf en de wereld
Kerndoel 35
De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als 
verkeersdeelnemer en als consument.
Kerndoel 37
De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde 
waarden en normen.
Kerndoel 52
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: 
jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; 
ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en 
stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.
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Kunstzinnige Oriëntatie
Kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er 
gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
Kerndoel 55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Kerndoel 56
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 
cultureel erfgoed. 

CULTURELE LADEKAST – DOORLOPENDE LEERLIJN BEELDCULTUUR:

RECEPTIEF VERMOGEN 
•	 De leerling maakt kennis met het toepassen van nieuwe media/mediakunst binnen de 

beeldcultuur.

REFLECTIEF VERMOGEN 
•	 De leerling kan een mening formuleren over eigen werk en dat van anderen en deze 

beargumenteren.

ANALYSEREND VERMOGEN
•	 De leerling is zich bewust van een aantal maatschappelijke thema’s die rol spelen bij 

beeldcultuur.
•	 De leerling kan de functie en inhoud van een beeld duiden in maatschappelijk opzicht.

COMPETENTIES MEDIAWIJSHEID MEDIAWIJZER.NET:
B1: Bewust zijn van de medialisering van de samenleving
B2: Begrijpen hoe media gemaakt worden
B3: Zien hoe media de werkelijkheid kleuren
C2: Content creëren
S1: Reflecteren op het eigen mediagebruik
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VOORBEREIDINGSLES WAANZIEN

DUUR:  60 MIN.

INTRO & FILM:  10 MIN.

WERKBLAD 1:  40 MIN.

AFSLUITING:  10 MIN.

Werkwijze en voorbereiding
Benodigdheden:
•	 Introductiefilm WAANZIEN (zie de Onderwijs website van MOTI 

http://educatiemoti.weebly.com/de-ontdekking-deel-1-waanzien.html)
•	 Digibord of beamer met geluid
•	 Werkblad 1 WAANZIEN (bij voorkeur in kleur geprint i.v.m. leesbaarheid van de beelden 

bij vraag 7)

Introductie (10 minuten)
Vertel de leerlingen dat ze binnenkort naar de tentoonstelling WAANZIEN in MOTI gaan. 
Laat de leerlingen de film WAANZIEN zien. 

Kern (40 minuten)
Deel het Werkblad 1 uit en laat de leerlingen de opdrachten maken. 

Afsluiting (10 minuten)
Behandel klassikaal de antwoorden van het werkblad (voor antwoorden zie Bijlage 1).
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BEZOEK WAANZIEN IN HET MUSEUM

DUUR:  75 MIN.

INTRODUCTIE EN INSTRUCTIE:  10 MIN.

BEZOEK ZAAL:  60 MIN.

AFSLUITING:  5 MIN.

Werkwijze en voorbereiding
Benodigdheden:
•	 Materiaal zoals WAANZIEN paspoorten en potloden worden verzorgd door het 

museum
•	 8 groepen (verdeel van tevoren de klas in 8 groepen)

In het museum wordt de klas ontvangen door een museumdocent, deze begeleidt de klas 
in de tentoonstelling WAANZIEN. Na een korte introductie en instructie gaan de leerlingen 
in 8 groepjes zelfstandig aan de slag in WAANZIEN met het WAANZIEN paspoort. 

Groepsgewijs gaan de leerlingen langs de verschillende thema’s van WAANZIEN. Bij vragen 
kunnen de leerlingen terecht bij de museumdocent. In de tentoonstelling WAANZIEN 
zijn er twee onderdelen die niet geschikt zijn voor kinderen onder de 12 jaar, namelijk De 
Piepshow (thema seksbeelden) en De Gruwelsteeg (thema gruwelijke beelden). De meeste 
kinderen in groep 7 zijn nog geen 12 jaar, vandaar dat we een lijn trekken en aangeven 
dat de kinderen deze onderdelen moeten overslaan. Het is fijn als de leerkracht de 
museumdocent helpt met een oogje in het zeil te houden.

Tot slot sluit de museumdocent het bezoek aan het museum af met een korte reflectie. 
De paspoorten nemen de leerlingen mee naar de klas in verband met de verwerkingsles en 
potloden leveren de leerlingen weer in bij de museumdocent. 
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VERWERKINGSLES WAANZIEN

DUUR:  CA. 70 MIN.

INTRODUCTIE:  10 MIN.

COLLAGE MAKEN:  30 MIN.

PRESENTEREN:  CA. 20 MIN.

WERKWIJZE EN VOORBEREIDING
Benodigdheden:
•	 Werkblad 2 WAANZIEN

Bij een digitale beeldcollage
•	 Digibord of beamer
•	 Microsoft Word
•	 Computers met internet

Bij een beeldcollage op papier
•	 A3 vellen
•	 Scharen
•	 Lijm
•	 Beeldmateriaal (Laat leerlingen van te voren beeldmateriaal verzamelen over hun 

thema, zoals in tijdschriften, kranten, op internet en foto’s)

INTRODUCTIE (10 MINUTEN)
Verdeel de klas in dezelfde acht groepjes als tijdens het museumbezoek. 
Laat de groepjes de opdrachten op Werkblad 2 maken. 

Opdracht 1.
Aan de hand van vraag 1 van Werkblad 2 blikken de leerlingen groepsgewijs terug en 
bespreken ze in hun groepje de betekenis van het begrip ‘beeldcultuur’.

In het introductiefilm van WAANZIEN wordt het begrip beeldcultuur als volgt uitgelegd:
Tot beeldcultuur behoren beelden die de hele dag op je netvlies verschijnen via de tv, 
je computer, je tablet of je mobieltje; ook in de krant of in tijdschriften. Je wordt van ’s 
ochtends vroeg, tot ’s avonds laat gebombardeerd met allerlei beelden. Beeldcultuur is wat 
beeld met jou doet en wat jij met beeld doet.

Refereer eventueel naar de uitleg van het begrip ‘beeldcultuur’ in de introductiefilm 
WAANZIEN, denk daarbij ook aan de uitleg van de museumdocent en de thema’s in de 
tentoonstelling WAANZIEN. 
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Opdracht 2.
De leerlingen gaan in hun groepje aan de slag met één van de thema’s uit WAANZIEN. 
Verdeel de acht thema’s over de groepen (let op: het kan gebeuren dat niet alle groepjes 
alle thema’s van WAANZIEN hebben gedaan).
Laat ze hun thema op het werkblad omcirkelen.

Opdracht 3.
De groepjes bespreken de antwoorden van de betreffende thema die zij tijdens het museum 
bezoek in hun WAANZIEN paspoort hebben gezet.

Vragen om te stellen aan de leerlingen:
•	 Hebben de leerlingen dezelfde antwoorden gegeven? 
•	 Waarin verschillen hun antwoorden? 
•	 Begrepen ze alle vragen? 
•	 Wat vonden ze leuk aan dit thema? 

COLLAGE MAKEN (30 MINUTEN)
Opdracht 4.
Bij opdracht 4. maken de leerlingen met hun groepje een collage. Elk groepje gaat aan de 
slag met 1 thema uit de tentoonstelling WAANZIEN. Verdeel de verschillende thema’s over 
de acht groepjes. Tot de thema’s behoren: 

Van te voren kun je bepalen of de leerlingen op internet gaan zoeken naar beelden en een 
digitale collage in Word maken OF dat ze zelf beeldmateriaal meenemen naar school en 
een collage op papier maken. 

17
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THEMA: SCHOONHEID

THEMA: INTERNET THEMA: NIEUWS

THEMA: KLEDINGSTIJLTHEMA: KUNST

THEMA: OPTISCHE ILLUSIESTHEMA: RECLAME
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Vragen om de leerlingen op weg te helpen bij de verschillende thema’s:

PRESENTEREN (CA. 20 MINUTEN)
Opdracht 5.
Laat de leerlingen kort (2/3 min. per groepje) hun collage presenteren.  

Vragen om te stellen aan de leerlingen:
•	 Hoe hebben zij naar beelden gezocht? 
•	 Was het moeilijk om een keuze te maken welk beeld jullie zouden gebruiken?

 

TYPISCH TIEPIES
Wat is volgens hen de ideale stijl? 
Wat voor type persoon hoort hierbij? 
Welke kleding wordt er gedragen? 
Hoe gedragen ze zich? 

KUNSTKLOON
Hoe ziet hun ideale kunstwerk eruit? 
Is het van de echte kunstenaar of is het 
een namaaksel/kunstkloon van het echte 
kunstwerk? Of juist een combinatie van?

BLOKJESGEEST 
Wat is volgens hen de ultieme strip- of tv-
figuur? Wat maakt de strip- of tv-figuur zo 
leuk?

SJOEMELGRAAF 
Wat is het ultieme nieuwsbeeld? 
Wat voor soort nieuws is het? 
Over wie/wat gaat het? 
Is het belangrijk nieuws? 
Is het wereld nieuws of juist lokaal?

WOEFFER
Hoe ziet hun ideale online profiel eruit? 
Welke afbeeldingen zouden ze op hun 
profiel pagina zetten en welke niet? Vraag 
ook waarom.

PRETTY PERFECT
Wat is volgens hen schoonheid? 
Wanneer is iemand mooi volgens hen? 
Welke schoonheidsidealen zijn daarbij 
belangrijk? Waarom vinden ze het mooi?

VISUELE INTELLIGENTIETEST
Wat is de ultieme optische illusie? 
Is/zijn deze moeilijk of mooi? 
Zagen zij meteen wat er aan de hand was? 

SUPER SUPER
Hoe ziet hun ideale reclame eruit? 
Voor welke product(en) wordt reclame 
gemaakt? 
Welke reclametrucs worden er gebruikt?
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BIJLAGE 1 
ANTWOORDEN WERKBLAD 1 VOORBEREIDINGSLES

Opdracht 1
Deze opdracht is gekoppeld aan het thema Typisch Tiepies in de tentoonstelling 
WAANZIEN. In Typisch Tiepies onderzoeken leerlingen aan de hand van 28 typetjes wat 
voor type ze zelf zijn, of waar ze het beste bij zouden passen, bijvoorbeeld ‘rommelknotjes’, 
‘hipstergirls’ of ‘Gooische kak’.

Bij deze opdracht van het werkblad geven leerlingen aan welke kledingstukken bij hen 
passen en welke niet. Bespreek enkele antwoorden. Vraag de leerlingen of ze een eigen 
kledingstijl belangrijk vinden en waarom ze dat wel of niet vinden.

Opdracht 2
Deze opdracht is gekoppeld aan het thema Pretty Perfect. Pretty Perfect gaat over 
schoonheidsidealen. Over wat wij tegenwoordig als mooi bestempelen. 

Bij deze opdracht van het werkblad koppelen leerlingen schoonheidsidealen door de 
eeuwen heen aan de tijdvakken van de canon van de geschiedenis van Nederland. Ook 
leerlingen die (nog) niet bekend zijn met deze tijdvakken kunnen deze opdracht doen door 
logisch na te denken of door goed naar de beelden te kijken.

Het eerste beeld is van Apollo van Belvedère: een beroemd marmeren 
beeldhouwwerk uit de klassieke oudheid van de zonnegod Apollo. 
Het origineel is waarschijnlijk gemaakt in de 4e eeuw voor Christus 
door Leochares, een Atheens beeldhouwer. Griekse goden zoals 
Apollo werden altijd met een sportief, gespierd lichaam afgebeeld. 
Ze hadden meestal een volle bos golvend haar en een lange, rechte 
neus. Het beeld hoort bij de Tijd van de Grieken en Romeinen (3000 
voor Chr. – 500 na Chr).

Het tweede beeld is Venus voor de Spiegel van Peter Paul Rubens 
uit 1615 en refereert aan het heersende schoonheidsideaal in de 
Tijd van de regenten en vorsten (1600 – 1700). Zoals Karen in de 
film aangeeft vonden mensen in de tijd van Rubens vooral dikke, 
zwangere en bleke vrouwen heel erg mooi.

Het derde beeld is een foto van Marilyn Monroe en hoort bij de Tijd 
van televisie en computer (1950 – heden). Marilyn Monroe zette in de 
jaren vijftig van vorige eeuw, met de opkomst van televisie, de trend 
voor ons huidige schoonheidsideaal: grote ogen, een volle bos (blond) 
haar, een egale (blanke) huid, smalle kaken en een slanke taille.
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De vierde afbeelding is die van Willem van Oranje, Baron van Breda 
en Prins van Oranje-Nassau. Hij  leefde van 1533 – 1584 in de Tijd 
van ontdekkers en hervormers (1500 – 1600). Het schoonheidsideaal 
voor rijke heren in die periode was: kort haar, een spits baardje 
en een snor. Voor rijke dames was dat hoog opgestoken haar. 
Dit schoonheidsideaal kwam voort uit een praktisch probleem 
dat ontstond toen de molensteenkraag in de mode kwam. Het 
dragen van zo’n kraag was mode aan het Spaanse hof en werd 
in de Nederlanden overgenomen, die onder sterke Spaanse 
invloed stonden. Om niet verstrikt te raken in de plooien van de 
molensteenkraag, moesten de dames hun haren hoog opsteken, 
en de mannen hun haren kort knippen. Ter compensatie maten de 
mannen zich een spits baardje en een snor aan.

Bespreek enkele antwoorden van leerlingen. Kunnen zij hun antwoorden onderbouwen? 
Vraag welke van de vier schoonheidsidealen zij het mooiste vinden en waarom? 

Opdracht 3
Deze opdracht is gekoppeld aan het thema Sjoemelgraaf. De Sjoemelgraaf gaat over 
hoe de media soms beelden manipuleren. De Sjoemelgraaf behandelt zes veel gebruikte 
manipulatietrucs: 
1. iets wegpoetsen in een foto
2. een detail toevoegen
3. iets afsnijden
4. beelden samenvoegen
5. in scene zetten 
6. de kleur aanpassen

Bij deze opdracht van het werkblad verzinnen leerlingen een krantenkop bij een foto. Deze 
foto is onderdeel van een tweeluik en hoort bij een reclame van Pedigree. Bespreek de 
verschillende voorbeelden van door de leerlingen verzonnen krantenkoppen. Zo horen ze 
hoe verschillend de verhalen en ideeën erbij kunnen zijn. Vraag de leerlingen of ze denken 
dat dit de originele foto is. Laat hen daarna de reclameposter van Pedigree zien. Deze is te 
downloaden op de onderwijspagina van de website van MOTI: 
http://educatiemoti.weebly.com/de-ontdekking-deel-1-waanzien.html   

Pedigree wil hier mee aangeven dat een hond je leven veel leuker maakt dan het leven 
zonder een hond. Vraag de leerlingen of dit is wat ze verwacht hadden? Vinden ze dit een 
goede manier om reclame te maken voor hondenvoer? Waarom wel of niet?

Opdracht 4
Deze opdracht is gekoppeld aan het thema Kunstkloon. In de Kunstkloon staat de vraag 
centraal: wanneer is iets echte kunst en wanneer niet (meer)? Zijn bewerkingen van 
originele kunstwerken eigenlijk nog wel kunst te noemen?

Bij deze opdracht van het werkblad zoeken leerlingen het origineel van drie bekende 
kunstwerken tussen imitaties/bewerkingen. Het eerste kunstwerk is Mona Lisa van 
Leonardo da Vinci. Waarschijnlijk is dit werk gemaakt tussen 1503 en 1506 en is de 
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dame die geportretteerd is Lisa Gherardini. Zij was de vrouw van een rijke zijhandelaar uit 
Florence in Italië, die de opdracht gaf voor het kunstwerk. Het is een van de beroemdste 
kunstwerken ter wereld en hangt in het Louvre in Parijs. 
Het middelste werk is het origineel. Rechts is een fotobewerking van Britney Spears.

Het tweede kunstwerk is Sterrennacht, één van de meesterwerken van Vincent van Gogh 
gemaakt in 1889. Het hangt in het Museum of Modern Art in New York en stelt een 
nachttafereel met gele sterren voor boven een kleine Franse stad. Het linker werk is het 
origineel. Het middelste is een bewerking met het Batman logo in de maan en het rechter 
werk is een mozaïek.

Het derde kunstwerk is Meisje met de Parel van Johannes Vermeer uit 1665-1667 en 
hangt in het Mauritshuis in Den Haag. Over wie het Meisje met de Parel precies is, is nog 
steeds onderwerp van discussie. Vermoedelijk is het de vrouw van Vermeer, Catharina 
Bolnes met wie hij destijds getrouwd was. Ze leidden een arm bestaan. Om dat te 
verdoezelen schilderde hij haar mogelijk in een dure zijde jurk met een dure parel.

Vraag aan de leerlingen of ze het makkelijk of moeilijk vonden om de originele kunstwerken 
te vinden? En waarom?
En vinden zij dat je een kunstwerk eigenlijk zomaar mag kopiëren of bewerken? Je kunt de 
leerlingen vertel dat er speciale regels over of je het werk van anderen mag gebruiken of 
kopiëren; zie http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/152927/

Opdracht 5
Deze opdracht is gekoppeld aan het thema Super Super. De Super Super gaat over hoe 
reclamemakers je kunnen manipuleren met hun slimme verkooptrucs. Karen noemt in 
de film voorbeelden van trucs die reclamemakers gebruiken, namelijk leuke muziekjes 
gebruiken, mooie verpakkingen ontwerpen, het inzetten van bekende tv-figuren en 
gelukkige mensen. Een andere truc die reclamemakers gebruiken, is het net zo lang blijven 
herhalen van hun reclameboodschap totdat jij hun producten koopt. 

Opdracht 6
Deze opdracht is gekoppeld aan het thema Woeffer. Woeffer gaat over hoe wij omgaan met 
social media en het internet. 

Het antwoord is: Peter verwijdert Barbie uit zijn vriendengroep op Facebook.A



Gaat over wat zij wel en niet leuk vinden aan internet. Hierbij kan eventueel 
gerefereerd worden naar de Diploma Veilig Internet dat de leerlingen in groep 5/6 
hebben behaald. www.diplomaveiliginternet.nl 

Opdracht 7
Deze opdracht is gekoppeld aan het thema Blokjesgeest. Bij Blokjesgeest kan de 
leerling bekende strip- of tv-figuren zien en zelf maken. De figuren zijn echter niet op de 
gebruikelijke manier afgebeeld, maar in gekleurde blokjes. Je brein/geest maakt gebruik 
van je visuele geheugen en herkent in de kleurencombinaties de bekende strip- of tv-
figuren. De leerlingen raden bij opdracht 7 welke figuren schuilen in de gekleurde blokjes. 

Opdracht 8
Deze opdracht is gekoppeld aan het thema Visuele Intelligentietest. In de Visuele 
Intelligentietest wordt aan de hand van 25 kijkvragen de visuele intelligentie getest van de 
leerling. Daarbij is het belangrijk dat de leerling heel goed kijkt. 

Het juiste antwoord is de afbeelding linksonder.

Het juiste antwoord is 13 dieren 

Mickey Mouse Winnie the Pooh & Knorretje Mario & Luigi

B

A

vogel

olifant
zeester

slang

haai

papegaai

hond

kat

stokstaartje

kangaroe

giraffe

walvis

vlinder
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