
Tweewekelijkse opdracht, week 20 en 21 – Zelfportret 
 

Kijk je wel eens naar jezelf in de spiegel? Waar kijk je dan naar? Zit je haar wel goed, of zit er 

iets tussen je tanden? Kunstenaars maken vaak zelfportretten, kijk maar naar Rembrandt en 

Van Gogh. En weet je waarom? Omdat je jezelf altijd bij je hebt. Je kan dus eindeloos 

oefenen, want oefenen is belangrijk. Voordat je kon lopen ben je wel honderden keren 

opgestaan nadat je was gevallen, of hoeveel zwemlessen heb je gehad voordat je af mocht 

zwemmen? Je snapt het al, vandaag gaan we oefenen met het maken van een zelfportret.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 
Om een zelfportret te maken heb je vooral een spiegel nodig om naar jezelf te kijken. Zet de 

spiegel zo neer dat je jezelf goed kan zien en kijk. Wat zie je? Begin met een schets en teken 

een ovaal. Geef in het ovaal aan waar je ogen, je mond, je neus, je oren, je haar en je kin 

zitten. Kijk of het klopt. Bij schetsen druk je zachtjes op het papier. Nu kan je nog 

veranderingen aan brengen. Je ogen horen midden in het ovaal te zitten.  Als het klopt kan je 

het gaan uitwerken. Blijf om de paar seconden naar de spiegel kijken. Kijk naar de vormen, 

licht-donker. Als alles klopt kan je kleur toevoegen als je dat leuk vindt.  

Nodig 
o A4 papier 

o Potlood 

o Spiegel 

o Puntenslijper 

o Gum 

o Kleurpotloden  

 

Tip: Je kan voorbeelden van zelfportretten vinden op de website van het Rijksmuseum.  

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken?q=zelfportret&f=1&p=1&ps=12&imgonly=True&st=Objects&ii=0


 

Insturen 
Stuur jouw kunstwerk uiterlijk vrijdag 22 mei op naar het Rijksmuseum via 
onderwijs@rijksmuseum.nl of deel hem met ons via social media met 
#rijksmuseumopdracht 
 
Wij bekijken alle inzendingen en de allerleukste inzending wordt beloond met een leuke 

verrassing. 
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