
 
 
Voorbereidende les bij de rondleiding Ik ruik, ik voel wat jij niet ziet    
Geschiedenis – Rembrandt (groep 5 en 6) 
 
Deze voorbereidende les hoort bij de rondleiding Ik ruik, ik voel wat jij niet ziet (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 meesterschilder én canonvenster Rembrandt.   
 
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 de voorbereidende les (25 minuten, exclusief tijd voorbereiding) worden twee groepsfoto’s 
van de leerlingen besproken. Eén zoals de schoolfotograaf die ieder jaar maakt en op de andere 
groepsfoto zijn de leerlingen in beweging. Dit verschil laat zien hoe Rembrandt werkte in vergelijking 
met de schilders van zijn tijd en leert de leerlingen middels een kringgesprek wat Rembrandt zo 
bijzonder maakt.  
 
Leerdoel 
De leerlingen maken kennis met Rembrandt. Ze leren dat Rembrandt de beroemdste schilder van 
Nederland is. 
 
Sleutelwoorden 

 Rembrandt (een beroemde Nederlandse schilder uit de Gouden Eeuw)  

 compositie (de manier waarop een schilder of een fotograaf objecten positioneert voor zijn 
schilderij of foto) 

 
Tijd 
30 minuten (exclusief voorbereiding). 
 
Voorbereiding          
Materiaal 

 klassenfoto (zoals de schoolfotograaf die ook elk jaar maakt. Dus een foto waarop de 
leerlingen zo gepositioneerd zijn dat de leerlingen in 3 rijen achter elkaar staan, waarbij de 
achterste rij leerlingen staat, de middelste rij leerlingen op een bankje zit en de voorste rij 
leerlingen op de grond zit)  

 digitale camera 

 bijbehorend snoertje met usb-poort 

 computer 

 internetverbinding 

 digitaal schoolbord 
 
NB.: mocht u niet in het bezit zijn van eerder genoemde materialen dan wordt hieronder een 
alternatief besproken. 
 
Vooraf 
Maak een klassenfoto waarbij de leerlingen in actie komen. Niet netjes op een rijtje en de leerlingen 
hoeven deze keer ook niet naar de fotograaf te kijken maar lopen door elkaar heen zodat er een 
dynamisch groepsportret ontstaat. Reserveer tijd om de foto op de schoolcomputer via het usb 
kabeltje te laden. Indien u niet over deze materialen beschikt, wordt er hieronder een alternatief 
besproken. 
 
Introductie (5 minuten) 
Actie (met materialen) 
Laat de foto’s aan de leerlingen zien. 
 
 
 
 



Actie (zonder materialen) 
Laat een groepje leerlingen voor de klas staan. Eerst positioneert u de leerlingen zoals op een 
klassieke klassenfoto. Maak  een klik geluid alsof u het beeld vastlegt. Vervolgens laat u de leerlingen 
in actie komen. Maak een klik geluid alsof u het beeld vastlegt.  
 
Opdracht 
Zoek de verschillen tussen de twee groepsfoto’s. 
 
Conclusie 
Op de eerste foto staan jullie netjes op een rijtje en op de tweede foto is veel te ontdekken; er gebeurt 
van alles. De manier waarop een schilder of een fotograaf objecten positioneert voor zijn schilderij of 
foto, heet compositie.  
 
Kern (20 minuten)                                                          
Laat zien 
Ga naar www.rijksmuseum.nl > klik op ‘collectie’ > klik op ‘zoeken in de collectie’ > typ in de zoek 
balk: zelfportret als de apostel paulus > klik op de afbeelding zoals hieronder weergegeven (de 
afbeelding wordt nu op het volledige scherm weergegeven).  
 

Afbeelding Titel Vervaardiger 

 

Zelfportret als de apostel 
Paulus 
 

Rembrandt van Rijn 

 
Vertel 
Rembrandt is de beroemdste schilder van Nederland. Hij leefde meer dan 400 jaar terug. En in de tijd 
van Rembrandt bestonden er nog geen fotografen en fototoestellen. In plaats daarvan hadden de 
mensen schilders en schilderijen.  
 
Vraag 
Wie heeft er thuis een schilderij of foto aan de muur hangen? En wat staat daar op? 
 
Laat zien 
Klik rechtsboven in het scherm op ‘terug naar zoekresultaten’ > verwijder in de zoek balk de 
voorgaande zoekterm > typ in de zoek balk: magere compagnie > klik op de afbeelding zoals 
hieronder weergegeven (de afbeelding wordt nu op het volledige scherm weergegeven).  
 

Afbeelding Titel Vervaardiger 

 

Officieren en andere schutters 

van wijk XI in Amsterdam onder 

leiding van kapitein Reijnier 

Reael en luitenant Cornelis 

Michielsz Blaeuw, bekend als 

'De magere compagnie' 

Frans Hals 

 
Vraag 
Hoe staan de mannen op dit schilderij afgebeeld? Op een rijtje? Achter elkaar? Staan of zitten ze? 
Laat zien 
Klik rechtsboven in het scherm op ‘terug naar zoekresultaten’ > verwijder in de zoek balk de 
voorgaande zoekterm > typ in de zoek balk: nachtwacht (de afbeelding wordt nu op het volledige 
scherm weergegeven).  
 
 

http://www.rijksmuseum.nl/


Vertel  
Rembrandt was de bekendste schilder van allemaal. Dat komt doordat hij anders werkte dan de 
anderen. Veel kunstenaars die een portret maakten schilderden iedereen keurig op een rijtje. En 
iedereen keek dan ook netjes naar de meesterschilder zelf. Denk maar eens terug aan de eerste 
klassenfoto die jullie net hebben gezien (laat de Magere Compagnie van Frans Hals zien).  
 
Rembrandt schilderde niet zo. Hij had een nieuwe manier van schilderen. Hij schilderde iedereen 
door elkaar heen. De mensen op zijn doeken zijn druk. Ze zijn aan het lopen of houden iets vast, 
zoals een geweer. Op hun gezicht kan je goed zien hoe zij zich voelen. Boos, verdrietig, of juist blij 
(laat de Nachtwacht van Rembrandt zien).  
 
Laat zien 
Klik rechtsboven in het scherm op ‘terug naar zoekresultaten’ > verwijder in de zoek balk de 
voorgaande zoekterm > typ in de zoek balk: joodse bruidje > klik op de afbeelding zoals hieronder 
weergegeven (de afbeelding wordt nu op het volledige scherm weergegeven). 
 

Afbeelding Titel Vervaardiger 

 

Isaak en Rebekka, bekend als 
‘Het Joodse bruidje’ 

Rembrandt van Rijn 

 
Vertel 
Rembrandt kon in eenzelfde schilderij heel precies schilderen maar ook wat grover. Kijk maar eens 
naar de handen van de mensen die op het schilderij staan afgebeeld (heel precies) en naar de mouw 
van de man (wat grover). Vanaf het scherm kan je het niet goed zien maar als je het schilderij in het 
echt ziet, ontdek je op de mouw dikke klodders verf. 
 
Laat zien 
Klik rechtsboven in het scherm op ‘terug naar zoekresultaten’ > verwijder in de zoek balk de 
voorgaande zoekterm > typ in de zoek balk: zelfportret op jeugdige leeftijd > klik op de afbeelding 
zoals hieronder weergegeven (de afbeelding wordt nu op het volledige scherm weergegeven). 
  

Afbeelding Titel Vervaardiger 

 

Zelfportret op jeugdige leeftijd Rembrandt van Rijn 

 
Vertel 
Eén van de kenmerken van de schilderstijl van Rembrandt is het gebruik van licht en donker. Hier zie 
je een zelfportret van hem dat hij gemaakt heeft toen hij jong was. Alleen zijn wang is in licht gehuld. 
Naar de rest moet je wat beter kijken. Veel mensen vinden de afwisseling tussen licht en donker 
spannend. De krulletjes in zijn haar maakte hij door kringeltjes te maken met de achterkant van zijn 
penseel. Als je heel goed kijkt (naar het echte schilderij) zie je de krasjes zitten.  
 
Rembrandt heeft in zijn leven veel zelfportretten gemaakt. Niet alleen schilderijen maar ook 
tekeningen. Rembrandt oefende portretschilderen door te kijken naar zijn eigen 
gezichtsuitdrukkingen. Wat gebeurde er met zijn voorhoofd, ogen, neus, wangen en mond als hij 
lachte? Of juist als hij boos keek? Hij probeerde dit zo goed mogelijk na te tekenen en schilderen. 
 
Afsluiting (5 minuten) 
Vraag 
Refereer aan de Nachtwacht en de Magere Compagnie. Vraag de leerlingen welke compositie zij de 
mooiste vinden. Als de mensen netjes op een rijtje staan of als ze door elkaar heen lopen? 



Vertel 
Als je een schilderij van jezelf wilde hebben, moest je veel geld betalen aan de schilder. Omdat 
Rembrandt erg goed was in zijn vak, verdiende hij er veel geld mee.  
 
Vertel de leerlingen dat jullie binnenkort naar het Rijksmuseum gaan. Dit is een museum met 
bijzondere spullen van de Middeleeuwen tot nu. Alle schilderijen die jullie net gezien hebben, hangen 
er ook. Hier leren jullie meer over schilderkunst uit de Gouden Eeuw maar zeker ook meer over het 
dagelijks leven van de Gouden Eeuw. 

 


