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Filmpjes voor in de klas
De magie van het 
Rijksmuseum

Topstukken van  
het Rijksmuseum 
(onderbouw)

Praktische informatie 
voor het schoolbezoek 
(voor de leraar)

Introductievideo door 
Youstoub voor in de klas 

(onderbouw) 

Ruud Gullit op bezoek  
in het Rijksmuseum

https://www.youtube.com/watch?v=JLYF2JFuwAA
https://www.youtube.com/watch?v=IVId-zTyOMo
https://schooltv.nl/video/het-rijksmuseum/
https://www.youtube.com/watch?v=v7b549xlEy8&list=PLB_wSMz6npKOfTQIee2ALcTU9I3xHMD-5&index=34&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=C313sxP8D9Q
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Stel de leerlingen de volgende vragen en laat ze het antwoord schatten. Of speel ‘over  
de streep’: maak het midden van de klas leeg en trek een denkbeeldige streep in het midden. 
Geef een benadering van het antwoord. Leerlingen die denken dat het juiste antwoord  
meer is, moeten links van de streep gaan staan, de andere leerlingen rechts. Wie als laatste 
overblijft heeft gewonnen.  
Tip: alternatieven voor ‘over de streep’: petje op, petje af of staan/zitten

Hoeveel bezoekers komen er jaarlijks in het Rijksmuseum? 
2 miljoen bezoekers per jaar

Hoeveel leerlingen komen er jaarlijks in het Rijksmuseum?
170.000 leerlingen per jaar

Uit hoeveel objecten bestaat de collectie van het Rijksmuseum?
Meer dan 1 miljoen

Hoeveel schilderijen heeft het Rijksmuseum?
431.000 schilderijen 

Hoeveel objecten zijn er in het Rijksmuseum te zien?
8000 objecten

Hoeveel zalen zijn er in het Rijksmuseum?
80 zalen

Hoeveel kilometer loop je als je het hele museum bezoekt? 
1,8 kilometer

Hoeveel mensen staan er op de Nachtwacht van Rembrandt?
Oorspronkelijk 34, nu 31 (er is een stuk afgesneden)

Hoeveel weegt de Nachtwacht?
344 kilo 

Hoeveel is er betaald voor de portretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit? 
160 miljoen euro

Bekijk met de klas deze Rijksstudio met algemene informatie over 
het Rijksmuseum en bespreek de voorbeeldvragen. 

Welkom in het museum
Rijksmuseum in getallen

Schattingswedstrijd

Klik hier
om te 

bekijken

Quiz

https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/103180--voor-de-leraar/verzamelingen/algemene-les-rijksmuseum?ii=0&p=0
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De collectie van het museum bevat objecten van de Middeleeuwen tot nu. Van 
wereldberoemde kunstwerken tot curieuze historische voorwerpen. Bij deze quiz  
zie je telkens drie objecten. De leerlingen moeten aangeven welk object niet in de 
collectie van het museum zit. Bijvoorbeeld: 

Collectie en eregalerij
Wat is er NIET te zien in het Rijksmuseum?

Klik hier
voor 

de quiz

A. Brieflezende vrouw B. Melkmeisje  C. Meisje met de Parel

A. Hoed met kogelgat B. Schoen van C. Onderbroek
van Ernst Casimir Ernst Casimir van Ernst Casimir

Quiz

http://quest.nl/collectie
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Maar liefst 200.000 digitale objecten uit de collectie kun je op de website van het  
Rijksmuseum downloaden. Gratis en in hoge resolutie. Zo kun je bijvoorbeeld de  
Nachtwacht downloaden en ’m vervolgens afdrukken en thuis aan de muur hangen. 

Naast het downloaden van je favoriete schilderij, kun je verzamelingen aanmaken. Fan van Vermeer,  
van stillevens of van schilderijen uit een bepaald jaar? Verzamel alle Vermeers uit het Rijksmuseum  

of de mooiste stillevens in je eigen Rijksstudio. Zo maak je eigenlijk een kleine digitale tentoonstelling.  
Geef de leerlingen de opdracht om in Rijksstudio een tentoonstelling te maken van minimaal acht werken. 
Laat ze hun verzameling presenteren. Voorbeelden van verzamelingen:

Privé-tentoonstelling
Rijksstudio-opdracht: maak je eigen tentoonstelling 

Kunsthistorisch
Stijlen

Historisch
Willem van Oranje

Thematisch
Blauw

Getekende dieren

Monsters

Bekijk 
hier

Bekijk 
hier

Bekijk 
hier

Bekijk 
hier

Bekijk 
hier

https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/stijlen
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/historische-personen/willem-van-oranje
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/1648435--primair-onderwijs/verzamelingen/getekende-dieren?ii=0&p=0
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/1648435--primair-onderwijs/verzamelingen/hoogtepunten-in-het-blauw?ii=0&p=0
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/1648435--primair-onderwijs/verzamelingen/monsters-in-het-rijksmuseum?ii=15&p=0
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Probeer een compleet alfabet in één schilderij te vinden. De eerste speler zoekt iets wat 
begint met de letter A, zoals ‘appel’, ‘aapje’ of ‘aansteller’. De tweede speler krijgt de letter B, 
en zo verder. Om het een beetje leuk te houden: de X en de Q doen niet mee, of je geeft er 
bonuspunten voor. 

Alfabetspel

Het vrolijke huisgezin, Jan Havicksz. Steen, 1668 Pronkstilleven, Adriaen van Utrecht, 1644

Vrede van Münster, Bartholomeus van der Helst, 1648

Bekijk 
het werk

online

Bekijk 
het werk

online

Bekijk 
het werk

online

 A artillerie
 B baarden/ bord/ bokaal
 C citroen
 D drank/dame
 E eten/emoties/extravagante types
 F fazant

 G glazen/grijze haren
 H hoeden/handdruk
 I inschenken (man op de achtergrond)/
  imposante veren
 J jassen/jongemannen

A

B

B

B

D
F

J

J

G

G H

H

D

E

I

I

E

C

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken/objecten?q=jan+steen&p=1&ps=12&st=Objects&ii=1#/SK-C-229,1
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-C-2
https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken/objecten?q=pronkstilleven&p=1&ps=12&st=Objects&ii=0#/SK-C-301,0
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Hoe knap je een schilderij op?

Rijksstudio met infor- 
matie over conservering 
en restauratie 

Aflevering Klokhuis 
over restauratie 
(onderbouw)

Bij het Rijksmuseum werken restauratoren. Zij zorgen dat de schilderijen en andere kunstwerken in 
goede staat blijven. Als het nodig is herstellen ze ook schilderijen of maken ze de doeken schoon. 

Bekijk 
hier

Meer
info

Wist je dat het 
Rijksmuseum ook 

lesmateriaal heeft voor 
scheikunde leraren? 

(bovenbouw) 

Om verf te maken had je drie 
dingen nodig: pigment, 

bindmiddel en oplosmiddel. 
Eigeel werd lang gebruikt als 
bindmiddel. Later werd dat was, 
olie of hars. Dat zorgde dat het 
gekleurde poeder aan elkaar 
plakte en na een tijd opdroog-
de. De meeste schilders in de 
zeventiende eeuw gebruikten 
lijnzaadolie. Die olie gaf de verf 
een mooie glans. De pigmenten 
en olie werden met een steen 
over een andere platte steen 
gewreven tot er een glad 
mengsel ontstond.

Weetjes
Laat de twee onderstaande werken zien in de klas. 
Wat valt je op? Tip: kijk goed naar de kleuren.

Antwoord  
De bladeren van de bloemen 
in de vaas rechts op het doek 
zijn niet groen maar blauw. 
Dat was niet de bedoeling 
van Metsu. In zijn tijd was  
er maar een beperkt aantal 
groene pigmenten beschik-
baar, er was dus weinig 
groene verf. Om verschillen-
de groene tinten te creëren, 
werden blauwe en gele 

pigmenten met elkaar gemengd of in aparte lagen aangebracht. De 
groene kleur van planten werd vaak gecreëerd door de bladeren eerst  
in het blauw te schilderen met olieverf en vervolgens te overschilderen 
met een gele lak die een beetje doorschijnend was. Het nadeel: de lak 
vervaagt onder invloed van licht. In het schilderij van Metsu is bijna alle 
gele lak afgebroken, waardoor we alleen nog maar de blauwe verf zien.

Antwoord  
De uiteinden van de 
asperges zijn doorzichtig.  
De achtergrond van het 
schilderij en de rand van  
de tafel schijnen door de 
asperges heen. Dit is niet de 
bedoeling van de schilder 
geweest. De asperges zijn 
door de eeuwen heen 
transparant geworden. Hoe 
kan dat? De asperges zijn 

geschilderd met witte verf waar lood in zat: loodwit heette dat. Loodwit 
en olie, dat werd gebruikt als bindmiddel, geven een chemische reactie. 
Daardoor vervaagt de kleur wit.

Vrouw aan de maaltijd, 
bekend als Het ontbijt van 
de kat, Gabriël Metsu
(ca. 1661 - ca. 1664)

Stilleven met asperges, 
Adriaen Coorte (1697)

Bekijk 
het werk

online

Bekijk 
het werk

onlineHoe maak 
je verf?

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-kunstlab/
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/103180--Voor%20de%20leraar/verzamelingen/conservering-restauratie?ii=0&p=0
www.rijksmuseum.nl/nl/scheikunde-lesmateriaal
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-C-560
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-2099
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Gevoelige geschiedenis
Elk jaar bezoeken mensen uit veel verschillende landen en culturen van over de hele wereld 
het museum. Het Rijksmuseum wil dat iedereen zich welkom voelt. Daarom wordt er goed 
nagedacht over het taalgebruik in teksten in de museumzalen. 

T aal leeft en verandert: woorden die lang geleden gangbaar en acceptabel waren, zijn dat nu niet  
meer. Soms is er sprake van verouderd taalgebruik en dat kan als kwetsend worden ervaren. Het 

museum wil de taal van deze tijd gebruiken zonder de geschiedenis te kort te doen. Soms zijn teksten  
vanuit een puur westers standpunt geschreven, ook dat probeert het museum te vermijden.

Museumtaal is niet neutraal 

Opdracht: Nieuw tekstbordje
Bij bijna alle kunstwerken of historische voorwerpen in het museum hangt een korte tekst met uitleg. De 
Dirck Hartogh-schotel is een tinnen bord uit de VOC-tijd. Het tekstbordje erbij is recent aangepast, de tekst 
was vanuit eurocentrisch perspectief geschreven. Hieronder kun je de oude en nieuwe tekst vinden. Laat 
beide versies van de tekst zien en vraag leerlingen in duo’s te overleggen wat er anders is en waarom de 
verandering is doorgevoerd. Bespreek het klassikaal.

Dirck Hartogh-schotel
tin, ca. 1600-1616

‘1616 den 25 october is hier aengecomen’  
meldt dit tinnen bord. Op weg naar Azië raakte 
VOC-schipper Dirck Hartogh uit de koers en 
ontdekte zo de Australische westkust. Als bewijs 
voor zijn aanwezigheid liet hij dit platgeslagen 
bord aan een paal spijkeren, het oudste Euro- 
pese voorwerp ooit op Australische bodem 
aangetroffen. Tachtig jaar later nam een andere 
Nederlandse schipper het mee terug.

Dirck Hartogh-schotel
tin, ca. 1600-1616

‘1616 den 25 october hier aengecomen’ meldt 
dit platgeslagen tinnen bord. Op weg naar Java 
stuitte VOC-schipper Dirck Hartogh per ongeluk 
op de Australische westkust. Voor hij doorvoer 
liet hij dit bord bekrassen met datum, schip, 
bestemming en de belangrijkste bemannings- 
leden en spijkerde het aan een paal. Zo’n tachtig 
jaar hing het in weer en wind, tot een andere 
Nederlandse schipper het vond en meenam.  

Oude tekst Nieuwe tekst
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Onbekend continent

Discussie

Wit of blank?

Dirck Hartogh volgde een nieuwe zeeroute naar Oost-Indië: door het zuiden van de Indische 
Oceaan. Zo pakte hij gunstige wind en zeestromingen mee. De route had één groot minpunt: 
op een gegeven moment moest je naar het noorden afbuigen om Indonesië te bereiken. 
Maar wanneer, dat was een kwestie van gokken. 

Z eelieden konden wel hun noord-zuidpositie bepalen, maar nog niet berekenen hoe oostelijk of westelijk 
ze zich bevonden (dat lukte pas na de uitvinding van betrouwbare uurwerken in de achttiende eeuw). 

Sloeg je te vroeg af, dan kwam je te westelijk uit. En liftte je te lang mee op de gunstige stroming, dan voer  
je zo de toen bekende wereldkaart af, tot in onontdekt gebied. 
Europese zeelieden hielden er al eeuwen rekening mee dat in die blinde vlek op de wereldkaart een 
onontdekt continent lag. Het idee was dat op het zuidelijk halfrond evenveel land te vinden moest zijn als  
op het noordelijk halfrond. Anders was de aarde niet in balans en zou hij ‘omkieperen’. Op wereldkaarten  
van vóór 1616 staat dan ook vaak een hypothetisch werelddeel met de naam Terra Australis incognita, 
‘onbekend Zuidland’. Hoe dat Zuidland eruit zou zien, wisten ze niet. Kaartenmakers tekenden een groot  
stuk land dat een groot deel van de zuidelijke Grote Oceaan besloeg, alsof het een enorm Antarctica was.

Er wordt niet alleen naar teksten in de museumzalen 
gekeken. Soms kan een titel van een kunstwerk ook 
problematisch zijn. 

L aat het schilderij hiernaast in de klas zien en vertel dat de 
schilder Simon Maris aan dit werk dat hij rond 1906 maakte 

zelf geen titel gaf. Toen het in 1922 in de collectie van het Rijks- 
museum werd ingeschreven, heette het ‘Indisch type’. In de jaren 
zeventig van de twintigste eeuw kreeg het schilderij van de 
medewerkers een nieuwe titel, namelijk Negerinnetje.  In 2015 
werd besloten om de titel opnieuw te wijzigen. De nieuwe titel  
die het Rijksmuseum heeft gegeven is: Jonge vrouw met waaier, 
de voormalige titels Indisch type en Negerinnetje worden ook  
op het bordje bij het schilderij genoemd. 
Verdeel de klas in tweeën. De ene helft is voor onderstaande 
stelling de andere helft is tegen. Wijs drie leerlingen aan als jury. 
Na het debat beslist de jury welk team het debat heeft gewonnen. 
Geef de leerlingen even 
de tijd om samen 
argumenten te 
verzinnen en de jury 
hun beoordelings- 
criteria te formuleren.

Zelfs de keuze voor een bepaald woord kan heel belangrijk 
zijn. Het kan de mening van de auteur op een historische 
gebeurtenis weergeven. 

A ls een tekst over een gevoelig historisch onderwerp gaat, is  
het belangrijk om goed na te denken over welk woord je kiest. 

Welke woorden (zie rijtje hiernaast) moet het museum gebruiken? 
Houd een enquête in de klas. Laat leerlingen per woord stemmen en 
inventariseer telkens de mening van de klas. Vraag telkens enkele 
leerlingen hun standpunt toe te lichten. 

Nazi’s of Duitsers

Allochtoon of Immigrant

Blanke Man of Witte man

Slaaf of Tot slaafgemaakte

Koloniseren of Bezetten

Bekijk 
het werk

online

Stelling: Door titels te veran-
deren, in politiek correcte 
versies, doet het Rijksmuseum 
de geschiedenis geweld aan.

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken/objecten?q=jonge+vrouw+met+waaier&p=1&ps=12&st=Objects&ii=6#/SK-A-2931,6
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Test de kennis van de leerlingen over 
de Gouden Eeuw. Deze quiz kan ook 

in de les na afloop van het museum- 
bezoek gedaan worden.

Quiz  Gouden Eeuw 

Klik hier
voor 

de quiz

Klik hier
voor 

de test

TEST Gouden Eeuw Beroepskeuzetest
Stel dat je in zeventiende eeuw leefde. Denk je dat je het meest succesvol was 
als schilder, koopman of zeevaarder? Zoek het uit door de test te doen.

Rijksmuseum beroepskeuzetest
Maak groepjes van zes. Presenteer de onderstaande beroepen en de 

bijbehorende eigenschappen. Leerlingen moeten vervolgens in hun  
eigen groep de beroepen verdelen: welk beroep past bij jou of je klasgenoot? 
Iedereen in de groep moet een ander beroep krijgen. Inventariseer na enige  
tijd klassikaal of het is gelukt. Heb je iets geleerd over hoe anderen jou zien? 

Conservator
De conservator is verantwoordelijk voor 
een deel van de collectie, bijvoorbeeld:  
de schilderijen uit de zeventiende eeuw, 
wapens of juwelen. Hij of zij is een specialist 
en doet onderzoek naar specifieke objecten 
waarover hij of zij alles wil weten: door wie is 
het gemaakt? Waarvan is het gemaakt? Hoe 
komt het in het museum? Een conservator 
maakt tentoonstellingen in het museum.   

Sterke punten:
• Je houdt van mooie spullen

• Je kunt je helemaal verdiepen in een 
(historisch) onderwerp

• Je kan goede teksten schrijven

• En je houdt van inrichten

Rondleider 
Een rondleider ontvangt bezoekers en 
geeft de rondleidingen die het museum 
aanbiedt. Dit doet hij/zij aan een breed 
publiek: van basisschoolleerlingen en 
Chinese families tot mensen die al heel  
veel van geschiedenis weten. De onder- 
werpen, de inhoud en vorm van de 
rondleiding worden van tevoren door  
het museum bepaald. 

Sterke punten:
• Je vindt het leuk om gastheer/-vrouw  

te zijn

• Je hebt een goed geheugen

• Je kan goed presenteren

• En je bent creatief

http://quest.nl/goudeneeuw
https://www.quest.nl/artikel/schilder-zeevaarder-of-koopman


12

Publieksmedewerker 
Als publieksmedewerker (of: front office 
medewerker) ontvang je het publiek en help 
je bij praktische zaken, zoals het verkopen 
van toegangskaarten, het geven van 
informatie en het bewaken van jassen en 
tassen in de garderobe. Hij/zij verkoopt  
ook artikelen in de museumwinkel.  

Sterke punten:
• Je steekt graag de houden uit de mouwen

• Je bent klant- en servicegericht

• En je vindt het leuk om mensen te helpen

Eventmanager 
Feestjes organiseren, dat doet een event-
manager. Nou ja, feestjes... het zijn vooral 
evenementen en bijeenkomsten. Wie komen 
er? Relaties en sponsoren. Je moet zo’n 
bijeenkomst van begin tot eind organiseren 
en bent er verantwoordelijk voor.

Sterke punten:
• Je bent creatief, energiek en enthousiast 

• Je houdt van organiseren en aanpakken

• Je bent goed in het bedenken van 
oplossingen

• En je bent stressbestendig

Beveiliger
Een beveiliger is verantwoordelijk voor de 
(brand)veiligheid en beveiliging van het 
museum. Hij/zij moet zorgen dat iedereen 
in het museum zich aan de regels houdt en 
dat er niks beschadigd raakt. De beveiliger 
zorgt dat de bezoekers zich welkom voelen 
en dat ze het museum veilig kunnen 
bezoeken. 

Sterke punten:
• Je hebt veel mensenkennis

• Je houdt van speuren

• Je bent in goede conditie

• En je knoopt graag een gesprek  
aan met een onbekende

Restaurator 
Een restaurator moet zorgen dat de kunst- 
voorwerpen in goede staat verkeren. En 
dat ze ook in de toekomst in goede conditie 
zijn. Verder verricht een restaurator 
wetenschappelijk onderzoek naar  
methoden en technieken om schilderijen  
te repareren en te onderhouden.

Sterke punten:
• Je houdt van techniek en het bedenken 

van oplossingen

• Je bent flexibel en stressbestendig

• Je houdt van het maken van analyses

• En je vindt het leuk om verslagen te 
maken
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Links naar artikelen uit Quest

• Vraag & Antwoord over de Gouden Eeuw, pagina 16-17,  

     en koloniaal verleden, pagina 30-31 uit Quest Rembrandt 

• Schotel met een boodschap, artikel over de Dirck  

     Hartogh-schotel uit Quest mei 2018

https://quest.gjstatic.nl/uploads/media/pdf/speciale-uitgave-quest-rembrandt.pdf
http://quest.nl/schotel

