
Ga naar Rijksmuseum.nl 

Klik op Rijksstudio -> duik in de collectie -> ontdek Rijksstudio. 

We kunnen nu naar allerlei kunstwerken kijken. Bij een aantal zullen vragen gesteld worden. Maar 

dat betekent niet dat je andere kunstwerken niet mag bekijken. Je kunt met de vergrootglazen in- en 

uitzoomen. Voordat je met het audio-fragment begint, moet je goed uitzoomen. Zo zie je het werk in 

zijn geheel en kun je ondertussen inzoomen om beter te kijken. Als we naar een nieuwe kunstenaar 

gaan, kun je bovenaan het scherm bij het “zoek in Rijksstudio” de naam van de schilder of de titel van 

een werk intypen. Tip: klik ook op het kleine vierkantje met “In het museum”, dan is het makkelijker. 

Maar ga vooral lekker je gang! Bekijk wat je wilt bekijken en schrijf er over! We zijn benieuwd wat je 

ervan vindt. 

Ben je klaar, bekijk dan ook https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-meesterwerken, waar je virtueel 

door de meest bijzondere zaal van het Rijksmuseum kan lopen, de eregalerij. 

Deze rondleiding is gemaakt door juf Ankie, juf Gea en meester Tim van OBS Hiliglo in Holwierde. 

 

 

Rembrandt 
Wanneer leefde Rembrandt?  

Hoe heette zijn zoon?  

In welk jaar stierf de eerste vrouw van 
Rembrandt? 

 

Ga naar het schilderij “De staalmeesters” en beluister het audio-fragment. Bij Rembrandt is het dus 

heel bijzonder dat hij schildert alsof deze mensen bewegen. Ze staan niet netjes op een rijtje. 

Vertel in een paar zinnen hoe deze groep er uit 
zou zien, als we 10 minuten later bij hen 
hadden gekeken. Wat zouden ze dan aan het 
doen zijn? 
 

 

Ga terug naar de vorige pagina en zoek het schilderij “Portret van een vrouw, mogelijk Maria Trip”. 

Noem drie dingen waaraan je kunt zien dat ze 
heel rijk is. 

1: 
 
2: 
 
3: 

Beluister het audio-fragment.  

https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-meesterwerken


Met wie ging deze dame trouwen?  

Wat was er bijzonder aan dit huwelijk?  

Noem twee dingen die we ons nu niet meer zo 
goed zouden kunnen voorstellen. 

1: 
 
2:  

Ga terug naar de pagina van Rembrandt en dan gaan we naar “de Nachtwacht” kijken. 

Eigenlijk heet dit schilderij anders. Wat is de 
officiële titel?  

 

Klik op het schilderij, nu zie je in beeld “Ontdek de verhalen achter Rembrandts meesterwerk”. Klik 

op “beleef De Nachtwacht.” Start de Klokhuis tour. 

Waar heeft Rembrandt zichzelf verstopt? 
 

 

Hoe heet het wapen waar de Kloveniers naar 
zijn vernoemd? 

 

Hoe vaak is het schilderij vernield? En wanneer 
was de laatste keer? 

 

Wie schilderde “De Duckwacht”? 
 

 

 

Johannes Vermeer 
Hoe oud is Vermeer geworden? 
 

 

Wanneer schilderde hij “Het Straatje”? 
 

 

Beluister het audio-fragment.  

Door welke geluiden heb je het idee dat je zelf 
ook in dat straatje aanwezig bent? 
 

 

Hoeveel mensen zie je op het schilderij?  

 

We gaan even terug en zoeken “Het Melkmeisje”. 

Hoe oud was Vermeer toen hij dit schilderde? 
 

 

Welke drie dingen worden genoemd, waardoor 
je ziet dat het een rommeltje is in dit huis? 
Luister maar goed en kijk met inzoomen of je ze 
ook kunt vinden in het schilderij.  
 

1: 
 
2: 
 
3: 
 



Jan Steen 

We kijken eerst eens naar iets wat jullie heel goed kennen: “Het Sint-Nicolaasfeest”. 

Hoe lang heeft Jan Steen aan dit schilderij 
gewerkt? 
 

 

Beluister het audio-fragment. 

Waarom moet het jongetje huilen? 
 

 

Op wie van deze mensen op het schilderij zou jij 
het meeste lijken? En waarom?  
 
 

 

Hoe zou het schilderij er uit zien als Jan Steen 
het in 2020 zou maken? 
 

 

We gaan terug en zoeken het schilderij: “Kinderen leren een poes dansen”.  

Het schilderij wordt ook wel anders genoemd. 
Hoe? 
 

 

Waarom is de echte titel duidelijker? 
 

 

Er is ook een man op het schilderij te zien. Hij is 
boos. Lees maar eens waarom bij de I.  Schrijf 
twee zinnen op die hij zou kunnen zeggen tegen 
de kinderen.  
 

1: 
 
2: 

We gaan weer terug. Kijk naar “De burgemeester van Delft en zijn dochter”.  

Waarom klopt deze titel eigenlijk niet?  
 

 

Is deze man een aardige man of niet? Wat denk 
je? 
 

 

 

Karel Appel 
Deze man was niet alleen schilder. Wat was hij 
nog meer? 
 

 

Bekijk “Compositie”. 

Wat denk je dat er op dit schilderij te zien is? 
Wat zie jij erin? 
 

 

 



 

André-Charles Boulle 
Boulle maakte geen schilderijen. Wat was zijn 
beroep? 
 

 

Bekijk het kabinet. Hoeveel kastje/laadjes zitten 
in deze kast? 
 

 

Wat vind jij? Hoort dit ook in het museum? Leg 
uit. 

 

 

Rombout Verhulst 
Kijk naar het “Portret van Michiel de Ruyter”.  

Waarom maakte Verhulst dit? 
 

 

Wie was Michiel de Ruyter? (zoek eventueel op 
op Google) 

 

Michiel de Ruyter was er niet bij toen Verhulst 
dit maakte. Waarom niet? 
 

 

 

Johannes Cornelisz. Verspronck 
Kijk naar “Portret van een meisje in het blauw”.  

Er is niet bekend hoe dit meisje heet. Kun jij een 
mooie passende naam voor haar bedenken? 
 

 

Je kunt aan haar gezicht niet echt zien hoe ze 
zich voelt. Wat denk jij dat dit meisje denkt? 
Schrijf in een paar zinnen op wat dit meisje ’s 
avonds in haar dagboek zou schrijven. 
 

Lief dagboek, vandaag werd er een schilderij 
van mij gemaakt. Ik vond dit… 

 

 

 



 

Pieter Jansz. Saenredam 
Wat schilderde deze man vooral? 

 
 

Kijk naar “Interieur van de Sint-Bavokerk in Haarlem”.  

Welk instrument hoor je als je het audio-
fragment luistert? 

 

Hoeveel personen zie je op dit schilderij? Kijk 
goed! 
 

 

 

Gerrit Schouten 
Kijk naar “Diorama van een slavendans”. Dit diorama laat zien hoe de slaven een soort toneelstuk 

opvoerden om te laten zien dat ze het niet eens waren met de manier waarop ze behandeld werden. 

Beluister het audio-fragment. 

Wie moet de man in het rood voorstellen? 
 

 

 

Lutma 
Bekijk het tweede plaatje van de twee zoutvaten en beluister het audio-fragment. 

Van welke twee materialen zijn deze zoutvaten 
gemaakt? 
 

 

Wat vind je er van? Omschrijf je mening. Denk 
aan bv. mooi/ lelijk/ handig/ groot. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Jozef Israëls  
Beluister het audio-fragment bij “Kinderen der Zee”. 

Welk seizoen is het op dit schilderij, denk je?  

Wat zou jij doen als je een dagje naar het strand 
zou gaan? Met wie zou je gaan? Schrijf het in een 
kort verhaaltje van ongeveer 5 zinnen op. 
 

 

 

Isaac Israels 
Wat is deze man van de vorige schilder? 
 

 

Isaac Israels heeft lange tijd niet in Nederland 
gewoond, hoe lang niet? 
 

 

Kijk eens goed naar de gezichten die Isaac 
schilderde en die die Jozef schilderde. Wie 
schildert er preciezer?  
 

 

 

Pieter de Hooch 
Kijk naar “Een moeder die het haar van haar kind reinigt”. 

Wat doet de moeder hier denk je?  

Luister naar het audio-fragment. 

Naast het bed hangt een glimmende koperen 
bedpan. Die gebruiken we tegenwoordig niet 
meer. Maar we hebben wel iets wat er op lijkt. 

 



Kijk maar eens of je op internet kunt vinden wat 
een bedpan is. Wat gebruiken we 
tegenwoordig? 

 

Melchior d’Hondencoeter 
Bekijk “Een pelikaan en ander gevogelte bij het waterbassin” en beluister het audio-fragment. 

Noem drie soorten vogels die je kunt zien op 
het schilderij. 

 

 

Voor wie is dit schilderij gemaakt? 

 
 

Het schilderij heeft ook een andere naam, 
namelijk “Het drijvende veertje”. Zie je het 
veertje waar het om gaat? 

 

 

Vincent van Gogh 
Kijk naar “Zelfportret”. 

Dit schilderij bestaat uit allemaal kleine… 
 

 

Beluister het audio-fragment. 

Waarom maakte Van Gogh zelfportretten? 
 

 

 

Abraham Mignon 
Bekijk “Stilleven met bloemen en een horloge”. 

Welke dieren zie je in het schilderij? 
 

 

Welke bloemen ken jij uit dit boeket? 
 

 

 

We zijn aan het eind van de opdrachten, maar dat betekent niet dat je ook klaar bent met het 

museum. Ga gerust nog je gang, kijk nog een poosje in de collectie! En vergeet niet de virtuele 

eregalerij te bezoeken: https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-meesterwerken 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-meesterwerken

