
BESTE DOCENT,

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in hedendaagse kunst! Kunst 
die je leerlingen enorm kan inspireren. Juist omdat het thema’s 
van nú aansnijdt. En omdat de kunstenaar nog leeft. Extra aan-

trekkelijk dus om aan de slag te gaan met hedendaagse kunst in je klas. 

HOE KUN JE MET HEDENDAAGSE KUNST AAN DE SLAG?

Dit boekje biedt je daarvoor volop inspiratie. Uitgangspunt is het werk 
van de hedendaagse kunstenaars Rosemin Hendriks, Karen Sargsyan en 
Johanna Schweizer en hun samenwerking met tien jongeren binnen het 
kunstproject de Museumschool. Je vindt in dit boekje tal van tips, hand-
vatten en drie complete lessenseries om zelf aan de slag te gaan in je klas. 
Het is geen vastomlijnd pakket; haal eruit wat jou aanspreekt en stel zo  
je eigen lessen en lesmateriaal samen. 

VOOR WIE ZIJN DE LESSEN?

De lesideeën in dit boekje zijn bedacht door kunstenaars, goedgekeurd 
door tien jongeren die les hebben op het vmbo of praktijkonderwijs en 
getest door acht vmbo-docenten. Ze zijn in ieder geval geschikt voor  
leerlingen van:
} vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
} vmbo basisberoepsgerichte leerweg (BBL) 
}  vmbo assistenten (qua niveau tussen het praktijkonderwijs en  

vmbo BBL in)
Maar waarschijnlijk vind je ook inspiratie voor lessen aan basisschool-, 
havo- of vwo-leerlingen.

AAN DE SLAG  
IN JE KLAS MET  
HEDENDAAGSE 
KUNST!
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START: INSPIRATIE OPDOEN!

Elke lessenserie start met inspiratie opdoen samen met je leerlingen. Wie 
zijn Rosemin Hendriks, Karen Sargsyan en Johanna Schweizer en wat 
maken ze? Het allermooiste is natuurlijk om met je leerlingen naar échte 
kunstwerken van de kunstenaars te gaan kijken. Kan dit praktisch gezien 
niet, bekijk dan samen op YouTube het kunstwerk Poppenspel van Karen 
Sargsyan en de film We proudly present Museumschool.

LESSENSERIES

Inspiratiebron voor de drie verschillende lessenseries zijn het werk en de 
werkwijze van de kunstenaars. Het uitgangspunt van de lessen is bij iedere 
kunstenaar anders. Wat verbindt is dat ze figuratief en fantasievol werk 
maken en graag met hun handen werken, net als vmbo-leerlingen.

Wij wensen je heel veel plezier toe in de klas!

P.S. Heb je foto’s van eindresultaten van jouw klas? Wij zien ze graag. 
Mail ze aan info@museumjancunen.nl.
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