
Deze voorbereidende les hoort bij de rondleiding Proef de 
Gouden Eeuw (groep 3 t/m 8). Ter voorbereiding op het 
museumbezoek kunt u met deze les de leerlingen op een 
actieve wijze kennis laten maken met de kunst en 
geschiedenis van de Gouden Eeuw. 

Wij raden u aan gebruik te maken van de voorbereidende 
les. De verworven voorkennis leidt tot een nog rijkere 
leerervaring in het Rijksmuseum.

Inhoud
Tijdens deze voorbereidende les krijgen de leerlingen een 
introductie op de kunst en geschiedenis uit de Gouden 
Eeuw.

Leerdoel
De leerlingen krijgen een besef van tijd van de Gouden 
Eeuw en leren mooie schatten kennen die deze eeuw 
voortbracht. 

Sleutelwoorden
• Rembrandt (een beroemde Nederlandse schilder uit de 
 Gouden Eeuw)
• schilderijen (een met verf gecreëerde afbeelding door 
 een kunstschilder)
• Gouden Eeuw (de zeventiende eeuw waarbij Nederland
 floreerde in handel en welvaart)

Tijd
60 minuten (exclusief voorbereiding).

Voorbereiding
Materiaal
• computer(s)
• evt. boeken uit de schoolbibliotheek
• internetverbinding
• digibord
• werkbladen (bij voorkeur in kleur! Als u geen 
 kleurenprinter heeft, zorg dan dat elk groepje de 
 afbeeldingen op de computer kan bekijken)
• (kleuren)printer

Vooraf
Print de werkbladen voor de leerlingen uit.

Introductie (5 minuten)
Vertel
Wij gaan binnenkort met de klas naar het Rijksmuseum. 
Daar krijgen we een rondleiding. We gaan allemaal 
objecten bekijken uit de Gouden Eeuw. Tijdens deze les 
maken wij alvast kennis met de kunst en geschiedenis van 
die Gouden Eeuw.

Vragen
Stel vragen aan de leerlingen. Bijvoorbeeld: wat is een 
museum? Ben je al eens in een museum geweest?  Heb je 
wel eens van het Rijksmuseum gehoord? Wat is daar 
allemaal te zien? 
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Michiel de Ruyter als luitenant-admiraal, Ferdinand Bol, 1667Schutters van wijk II onder leiding van kapitein Frans Banninck Cocq, bekend als de ‘Nachtwacht’, Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1642
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Kern (45 minuten)
Organisatie
Er zijn 6 verschillende werkbladen met elk een ander 
thema. De klas wordt nu in 6 groepjes verdeeld (of verdeel 
de 6 verschillende werkbladen evenredig over de klas en 
laat de leerlingen individueel aan de slag gaan). Elke groep 
krijgt een onderwerp dat tijdens het museumbezoek aan 
bod zal komen:

• Werkblad 1 | Oorlog en vrede
• Werkblad 2 | Op zee
• Werkblad 3 | Rijk en arm
•  Werkblad 4 | Wonen
• Werkblad 5 | Rembrandt
• Werkblad 6 | Nederlanders in het buitenland

Werkwijze
De leerlingen gaan aan de slag met een werkblad. Ze 
werken aan de opdracht, in groepjes óf individueel. De 
leerlingen kunnen (indien mogelijk) computer en/of 
boeken (uit de schoolbibliotheek) raadplegen. Op het 
werkblad staan afbeeldingen van schilderijen en objecten 
en er staan vragen bij. De groep beantwoordt met elkaar 
de vragen zo goed mogelijk en schrijft de antwoorden op 
(als u geen kleurenprints heeft, laat u de leerlingen de 
afbeeldingen op de computer bekijken). 

Help de leerlingen op weg. Zorg ervoor dat er een goede 
taakverdeling is. Achter deze voorbereidende les zijn de 
werkbladen voor de leerlingen én die voor de leraren 
bijgevoegd. Op deze laatste staan alle antwoorden op de 

vragen en tevens aanvullende informatie. Onder de 
afbeeldingen staan de titels, waarmee u via de website 
meer informatie over de objecten kunt vinden. 
Ga naar www.rijksmuseum.nl
klik op ‘collectie’
klik op ‘zoeken in de collectie’
typ bijvoorbeeld in de zoekbalk: schuttersmaaltijd
klik op de afbeelding zoals op werkblad 1 weergegeven 
(de afbeelding wordt nu op het volledige scherm 
weergegeven). 

Als de leerlingen klaar zijn met de werkbladen is het tijd 
om de opdracht klassikaal te bespreken. U kunt ervoor 
kiezen om de groepjes voor de klas te laten staan tijdens 
hun onderwerp, of ze op de plek te laten zitten. Houd de 
tijd in de gaten: ongeveer 5 minuten per thema (groepje). 
De verschillende thema’s worden op die manier met de 
hele klas gedeeld. Houd het dynamisch en voorkom een 
opsomming van antwoorden: stel zelf aanvullende vragen, 
vraag de mening van de klasgenoten en geef indien nodig 
een toelichting.

Afsluiting (5 minuten)
Werkwijze
Doe een snelle ronde door de klas: wat weten de 
leerlingen nu over de Gouden Eeuw? Iedere leerling mag 1 
woord of een korte zin zeggen. 
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Het aanreiken van een brief in een voorhuis, Pieter de Hooch, 1670Het melkmeisje, Johannes Vermeer, ca. 1660
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