
Leerlingen/studenten doorlopen het creatieve proces van 
een ontwerper. Zij ontdekken de kracht van het 
Nederlandse ontwerp in deze multimediale workshop. 
Leerlingen onderzoeken kleuren, vormen, materialen en 
gebruiken van de 17de eeuw. Na een rondleiding in het 
museum maken ze hun eigen ontwerp in het Medialab van 
de Teekenschool. Geïnspireerd door toen, ontworpen voor 
nu. Deze workshop in de Teekenschool van het 
Rijksmuseum duurt 2 uur, inclusief een begeleid bezoek 
aan het museum.

Inhoud van de workshop
De workshop laat leerlingen kennismaken met de 
Nederlandse kunst en geschiedenis uit de Gouden Eeuw 
en daagt ze uit zelf verbanden te leggen tussen de 17de en 
21de eeuw.

• Leerlingen worden uitgedaagd om als ontwerper te 
 leren kijken en denken
• Ze krijgen een ontwerpopdracht: pas een object uit de  
 17de eeuw aan voor deze tijd
• Stap voor stap worden ze begeleid bij het ontwikkelen  
 van hun eigen ontwerp
• Ze krijgen een actieve rondleiding door de 17de eeuw in  
 het Rijksmuseum (ca. 45 minuten) met    
 schetsopdrachten in een ontwerpboekje over vorm,  
 functie, kleur en materiaal
• In het Medialab werken zij hun schetsontwerp uit op de  
 computer
• Aan het einde van de workshop pitchen de leerlingen  
 hun ontwerpen 

Leerdoelen
• Kunstbeschouwing: leren kijken naar kunst
• Historisch besef: kennismaken met de Nederlandse   
 geschiedenis van de 17de eeuw
• Verbanden leggen: ontdekken hoe de Gouden Eeuw zich  
 verhoudt tot het hier en nu
• Onderzoek: historische objecten analyseren
• Creativiteit: inspireren en motiveren tot authentieke  
 creatieve expressie
• Ontwerpvaardigheden: technische skills leren voor   
 digitaal ontwerpen en presentatie

Praktische informatie
• De workshop wordt op maat aangeboden voor alle   
 niveaus van het voortgezet onderwijs en middelbaar  
 beroepsonderwijs.
• Ontvangst en introductie over Dutch Design in het   
 Medialab (Locatie: Teekenschool, Hobbemastraat 25)
• Professionele ontwerpers begeleiden de workshop
• Tijdens de rondleiding is de groep gesplitst. Leerlingen  
 werken in tweetallen

Voorbereiden in de klas
Op het internet staat veel videomateriaal over het leven, 
de handel en welvaart in de 17de eeuw. Dit biedt een 
goede historische context.
• Handel in de Gouden Eeuw - Kooplieden en hun  
 handelswaar

Video over hedendaagse Nederlandse ontwerpers:
• Dutch Design - Droog Design

deel 1: voorbereiding
Workshop Dutch design in de gouden eeuw

Tafelstuk, Wenzel Jamnitzer, 1549  
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http://www.schooltv.nl/video/handel-in-de-gouden-eeuw-kooplieden-en-hun-handelswaar/
http://www.schooltv.nl/video/handel-in-de-gouden-eeuw-kooplieden-en-hun-handelswaar/
https://www.youtube.com/watch?v=qK2UitVTLZY


Tijdens deze workshop in Rijksmuseum zijn de leerlingen 
bekijken de leerlingen objecten uit de 17de eeuw en zetten 
deze om in een nieuw hedendaags ontwerp. Ze maken 
kennis met Rijksstudio en maken een digitale collage met 
Pixlr. 

Beide tools bieden nog uitgebreidere mogelijkheden om 
als ontwerper aan de slag te gaan en zijn bovendien gratis 
te gebruiken. In deze les worden leerlingen uitgedaagd om 
hun favoriete voorwerp(en) te combineren met de 
(digitale) collectie van het Rijksmuseum.

Dit lesmateriaal hoort bij de workshop Dutch Design in de 
Gouden Eeuw en bevat een designopdracht waarmee 
leerlingen zelf mee aan de slag kunnen, dat kan 
individueel of klassikaal. 

Zelf aan de slag
Herontwerp jouw favoriete voorwerp in Rijksmuseum stijl.

Het Rijksmuseum daagt je uit om met de digitale 
afbeeldingen uit Rijksstudio mooie en originele producten 
te maken. 

Opdracht
• Kies een voorwerp uit je eigen omgeving wat je mooi  
 vindt vormgegeven (schoen, tas, horloge, telefoon,   
 fietsbel, etc). 
• De doelgroep ben je zelf, je gaat een ontwerp voor je  
 zelf maken.
• Combineer jouw gekozen voorwerp met een afbeelding  
 uit de digitale museumcollectie in Pixlr. 

We zijn benieuwd hoe jouw ontwerp geworden is. Inspireer 
anderen en deel jouw creatie in je Rijksstudio.

deel 2: aan de slag
Workshop Dutch design in de gouden eeuw

Stilleven met bloemen in een glazen vaas, 
Jan Davidsz. de Heem, 1650 - 1683

Tattoo, Studio Droog, 2012. Stilleven met bloemen in een
glazen vaas, Jan Davidsz. de Heem, 1650 - 1683
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Pixlr
Pixlr Express is een eenvoudige en handig programma 
voor het bewerken van je foto’s. Pixlr kun je gebruiken op 
een computer of tablet. Het werkt snel en er zijn veel 
bewerkopties. Laat je creativiteit de vrije loop.

www.pixlr.com/express 

Rijksstudio
De collectie van het Rijksmuseum is ook op internet te 
bekijken. Alle beelden van de online collectie van het 
Rijksmuseum zijn haarscherp. In Rijksstudio zijn meer dan 
250.000 op hoge resolutie rechtenvrij beschikbaar en 
gratis te downloaden.

www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio

Deel 2: aan de slag
Workshop Dutch design in de gouden eeuw

Emblematisch stilleven met kan, glas, kruik en breidel, Johannes 
Torrentius, 1614

Sjaal, Alexander van der Slobbe, 2013. Emblematisch stilleven met kan, 
glas, kruik en breidel, Johannes Torrentius, 1614

rijks museum
3/4

www.pixlr.com/express/
http://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio


Ontwerp aspecten

Denk bij het ontwerpproces aan de onderstaande 
aspecten. Kun je iedere vraag beantwoorden aan de hand 
van jouw eigen (product)idee?

Vorm
Is het tweedimensionaal (2D) of driedimensionaal (3D)?

De vorm bepaalt de uitstraling en heeft invloed op alle 
overige ontwerp aspecten. Gebruik je een organische vorm 
of hoekig en strak? 

Functie
Waar wordt het voor gebruikt?

De functie van een voorwerp bepaalt waarvoor je het kunt 
gebruiken. Waarvoor gebruik je een stoel? Om op te zitten. 
Een kopje? Om uit te drinken. De functie moet terugkomen 
in de vorm: een stoel heeft poten nodig, een kopje moet 
hoog genoeg zijn voor de koffie/thee/limonade enz. Vorm 
volgt functie.

Materiaal
Waar is het van gemaakt?

Het materiaal bepaalt hoe je het voorwerp kunt gebruiken. 
Een bord om van te eten maak je niet van breiwerk of 
katoen, maar van een hard materiaal. Logisch. Maar je kunt 
er ook mee spelen. Wat gebeurt er als je wel een bord 
maakt van een zacht materiaal? Let op: materiaal kun je 

niet alleen zien, maar ook voelen, ruiken, proeven. Wat voel 
je als je wol aanraakt, een stuk hout, glad metaal? Hoe ziet 
het eruit? Dof glimmend? Hoort er een smaak bij, een 
geluid, een herinnering?

Kleur
Welke kleuren kies je om te gebruiken?

De kleur bepaalt de sfeer van je ontwerp. Rood geeft een 
andere sfeer dan blauw. Welk gevoel krijg je bij groen, geel, 
roze? Welke uitstraling moet jouw voorwerp krijgen? 
Warm? Gezellig? Zakelijk? Dat kun je regelen door je keuze 
van kleur.

Doelgroep
Voor wie ontwerp je?

Zorg dat je weet wie jouw ontwerp zal gaan gebruiken. 
Waar woont je publiek, welke leeftijd is de gebruiker? Is 
jouw ontwerp gebruiksvriendelijk? Spreekt het de 
doelgroep aan?

Deel 2: aan de slag
Workshop Dutch design in de gouden eeuw

De bedreigde zwaan, Jan Asselijn, ca. 1650Kimono, Norwegian Wood, 2013 
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