
Heb jij iets kunstigs in je huis staan? Of is het maar een namaaksel? 

OPDRACHT: In deze opdracht vind je de titels van beroemde kunstwerken. Maar hoe zien de 
kunstwerken eruit in het echt? Welke kunstnamaaksels zijn er van gemaakt? Onderzoek het ware 
kunstverhaal met de vragen op de werkbladen.  Bekijk voor het maken van de opdracht eerst de 
instructie op de volgende pagina.

Scheid de kunSt 
van de kitSch! 
‘Ontdek het ware kunstwerk achter de namaaksels

Kies als groepje drie titels van kunstwerken uit het lijstje hieronder.

De Schreeuw
Het melkmeisje
De Nachtwacht
Het meisje met de parel
De volharding der herinnering
De geboorte van Venus
Marilyn diptych
Mona Lisa

inStructie

Zoek via Google Afbeeldingen het originele kunstwerk op die bij de titel hoort. 
Sla de afbeelding van het originele kunstwerk op en plak het in een Word-bestand. Zoek via 
Google het verhaal achter het kunstwerk. Beantwoordt hiervoor de volgende vragen:

Wie heeft het gemaakt?

Wanneer is het kunstwerk gemaakt?

Waar hangt het originele kunstwerk?

Waar gaat het kunstwerk over?

WERKBLAD 5



Zoek via Google Afbeeldingen ook een namaaksel van de kunstwerken die jullie hebben gekozen. 
Een namaaksel of nepkunst  is niet door de kunstenaar zelf gemaakt en ziet er net even anders 
uit. Zie hieronder voor voorbeelden.

Wat is het verschil met het echte kunstwerk? Noem minstens 3 verschillen.

Sla de afbeeldingen van de nepkunstwerken op en plak het in een Word-bestand. 
Maak met de afbeeldingen van de originele kunstwerken en de nepkunstwerken een quiz. Zet de 
quiz in Word op 6 pagina’s: 3 met de nepkunstwerken erop, 3 met de originele kunstwerken.
 

Presenteer jullie kunst-quiz aan de rest van de klas. 
Zeg vooral niets voor!
Vraag je klasgenoten: 
• Is het echt of nep? 
• Hoe heet het kunstwerk? 
• Wie het gemaakt heeft? 
Gebruik de antwoorden van op je werkblad.
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