PRATEN MET PORTRETTEN
MET KUNST WERKEN AAN GELIJKE ONDERWIJSKANSEN
IN HET LAGER ONDERWIJS
PRATEN MET PORTRETTEN
Op initiatief van en in samenwerking met het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) ontwikkelde het
Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs (CEGO) een project voor
kinderen waarin portretkunst en taal centraal staan. Het pakket
bevat 30 portretten en 34 activiteitenfiches met doe-opdrachten.
Die moeten kinderen en leerkrachten ‘voeden’ om in het museum
én op school aan de slag te gaan rond kunst in het algemeen en
rond portretten in het bijzonder.
Auteurs en samenstellers zijn Siska Beele, Griet Claerhout,
Babette Cooijmans, Nele Quirijnen, Marita de Sterck en Luk
Depondt. (ISBN 978-90-78765-35-6)

Ontstaan
In Antwerpen loopt - onder impuls van ‘Meters en Peters’ - tijdens de grote vakantie al jarenlang de
Antwerpse Zomerschool. Bedoeling is om bij anderstalige kinderen via een zeven weken durend
taalbad de kennis van het Nederlands een duw in de rug te geven. Zo verhogen hun kansen in het
onderwijs en in onze samenleving. De stad als boeiende leeromgeving staat hierbij centraal.
Meters & Peters bouwde daarom een nauwe samenwerking uit met verschillende partners uit de
culturele, sportieve en vrijetijdssector.
Eén van die partners is het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Als kijken
naar kunst gepaard gaat met reageren op kunst, dan is een museum een geschikte leeromgeving
voor kinderen die Nederlands als tweede taal leren. Het KMSKA ging graag in op de uitdaging om in
overleg met de vrijwilligers van de Zomerschool een aanbod te ontwikkelen dat aansluit bij de taal- en
leefwereld van deze kinderen. Er werd gekozen voor portretten. Deze tonen mensen en vertellen over
lichaam, afkomst, familie,
persoonlijkheid, identiteit, gevoelens,
kledij ... De Zomerschool was een
indrukwekkende ervaring voor het
museum. Om het project niet te laten
stilvallen na de zomervakantie, werd
een samenwerking opgestart met drie
Antwerpse scholen van verschillende
netten: De Wereldreiziger, De Pijl en
De Zevensprong.
De publicatie ‘Praten met Portretten’
is het resultaat van een intense
samenwerking door het KMSKA, De
Zomerschool en het CEGO. Het
CEGO stond vooral in voor de
ontwikkeling van de activiteitenfiches
en voor het uitwerken van een
vormingsmodule.
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Drie directeurs aan het woord:
Dirk Bicker, directeur De Wereldreiziger:
‘95% van onze leerlingen heeft niet het Nederlands als moedertaal. Ik wil zoveel mogelijk het gevaar
om in kansarmoede te verdrinken, tegengaan. Kunstbeleving valt niet meteen onder
overlevingsstrategie, dus steek ik daar graag extra energie in. Inzicht in de normen en waarden van de
maatschappij hier maakt de kinderen sociaal mobiel. Tenslotte mogen we niet vergeten dat over alle
taalbarrières heen ieder kind uniek is in de talenten die het meebrengt, waar ter wereld het ook
vandaan komt. Daarom houd ik me niet bezig met een overlevingspakket: beetje taal, beetje toekomst
… neen, het volle pond. Als je hoge verwachtingen stelt, verbazen de kinderen je maar al te dikwijls.‘
Patrick Meekers, directeur De Pijl:
‘In onze school heeft 92% van de kinderen niet het Nederlands als moedertaal. Waarom
kunstbeleving zo belangrijk is? Een mens moet van jongs af geconfronteerd worden met de breedte
van het bestaan, met de wereld in al zijn aspecten, in al zijn rijkdom. Het onderwijs moet al die soorten
rijkdom aanbieden. In de piramide van de menselijke behoeften is onderwijs een basisgegeven:
overdracht van informatie en werken aan zelfredzaamheid. Is er een mooiere en nobeler opdracht
denkbaar voor een schoolteam?’
Ronny Smet, directeur De Zevensprong
‘Ongeveer de helft van onze kinderen heeft niet het Nederlands als moedertaal. Onze school is
samen met het KMSKA partner in een Europees project, waarin kinderen via kunst ook veel over
elkaars cultuur leren. Ik vind kunstbeleving elementair voor de totale ontplooiing van het kind. Het
komt erop aan de verschillende intelligenties van de kinderen aan te spreken en te stimuleren. Wat ik
zo bijzonder vind aan een museumbezoek is dat taalactivering daar zo goed tot zijn recht komt: de
kinderen ‘weten’ niet dat ze aan het leren zijn. We gebruiken kunst en het genieten van kunst onder
meer om tot taalverwerving te komen.’
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Twee anekdotes

Cornelis de Vos, Portret van een familie, 1631.
Dit levensgrote familieportret laat een gezin zien met zes leden: vader, moeder en vier kinderen. Drie
jongens scharen zich rond de vader, terwijl de enige dochter het gezelschap van haar moeder zoekt. Het
meisje schenkt haar moeder een roos als uitdrukking van haar liefde. De jongste zoon speelt met een
distelvink op een kruisvormig zitstokje: een beeld van de liefde tot God.

“Wat zien we hier?” “Een familie!” klinkt het bijna in koor. En wié zien we?” “Een papa, een mama,
twee jongens en twee meisje,” antwoorden de kinderen. “Nee hoor!” reageert de Juf. “Het kind met het
vogeltje op een stokje is ook een jongen.” “Oei! Een jongen met een kleed!?” Dat vinden ze maar raar.
“Zou dit een rijke of arme familie zijn?” Er wordt wat heen en weer gepraat. “Hoe zouden die zich voelen?”
Er komt weinig reactie. Daarom vraagt de leerkracht aan een groepje kinderen te staan zoals de
personages van het portret. Enkele andere kinderen voeren de regie. Ze observeren nauwkeurig en
geven instructie met woord én daad. Hierna kunnen de kinderen veel beter verwoorden hoe de
personages zich voelen: het zit nu meer in hun lijf.
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Rik Wouters, Zelfportret met de zwarte
ooglap
Dit schilderij ontstond in Amsterdam, kort
na een tweede kankeroperatie die Rik
Wouters er in oktober 1915 onderging.
Een afgematte jonge Wouters in pyjama,
met hangende schouders en slappe
handen, rustend tegen een blauwe deken.
De zwarte ooglap bedekt zijn verminkte
oog. Achter hem hangt een fluwelig rood
gordijn. Het bloedrood is zo intens dat het
schokt. Zijn gelaatsuitdrukking toont de
angst die hem overmeestert. Zijn vrouw
Nel verwoordt het zo: “Verzonken in de
beschouwing van zijn wezen waarover het
drama langzaam afschuift, schilderde Rik
zijn eindeloze wanhoop.”

Enkele kinderen hebben het
gevoel ‘eenzaam’ gekozen. Ze
gaan op zoek in het museum.
Uiteindelijk kiezen ze – na wat
discussie – voor het zelfportret
van Rik Wouters. “Waaraan zie
je dat hij eenzaam is?” vraagt
de leerkracht.“Die zit daar zo
alleen. Hij verveelt zich precies.
Dat ooglapje maakt hem wat
eng ...”antwoorden de kinderen.
De leerkracht vertelt over de
ziekte van Rik Wouters. “Amai!
Dan moet die wel bang zijn!”
oppert Omar. “Waaraan zie je
dat?” gaat de leerkracht verder
(...). “En wat vind je van dat
gordijn achter Rik Wouters?”
“Euh, dat is rood! Precies
bloed! vindt Tamara.
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Diepgaande ontwikkeling
‘Een curriculum voor onderwijs dat kunsten verwaarloost is een hartziekte binnen het leerproces: het
zal de levensverwachting van het denken en begrijpen zwaar verkorten.’
(Colwyn Revarten)
‘Laat kinderen schilderen en zingen en dansen. Laat ze dromen en visioenen zien. Het grappige is
dat, als we hen al die dingen laten doen ze meteen ook goed worden in een heleboel andere dingen.
Denk daar maar eens over na ...’
(Richard Holloway)
Uit: Kinderen in Europa – nummer 14: themanummer Kunst en jonge kinderen. 2008 - VBJK
De leerkracht vraagt de kinderen te vertellen wat ze zoal zien op een schilderij. De antwoorden zijn
zeer beperkt. Nadat ze in groep het schilderij in tableau vivant hebben gezet, kunnen ze heel wat
meer vertellen over het schilderij. En na het tekenen van wat ze het leukst vinden op het schilderij,
kunnen ze plots veel meer details beschrijven.
Je kunt kinderen natuurlijk onmiddellijk met woorden laten reageren op wat ze gezien en ervaren
hebben bij het kijken naar de portretten. In heel wat gevallen krijgen ze daardoor beter ‘greep’ op hun
indrukken, ervaringen en inzichten. Maar vaak volstaat dat niet bij taalzwakke kinderen: ze zijn (nog)
niet aan verwoorden toe. Veel rijker en drempelverlagend wordt het als kinderen al doende kunnen
reageren. Daarbij wordt o.m. gebruik gemaakt van aan de kunsten ontleende expressievormen: het
kunstzinnig of muzisch reageren of reflecteren.
Voorbeelden
Beeld: kinderen indrukken, ervaringen en inzichten laten tekenen, boetseren, schilderen …
Beweging: kinderen laten bewegen zoals de geportretteerde(n).
Drama: kinderen de houding en mimiek van een portret laten imiteren, kinderen laten praten
zoals de geportretteerde(n) dat zou(den) doen.
Muziek: kinderen laten kiezen welk muziekfragment bij een kunstwerk past.
Media: kinderen foto’s laten maken geïnspireerd door portretten.
Kinderen die (nog) niet (goed) via gesproken of geschreven taal in staat zijn tot verwoorden, kunnen
hun ervaringen, indrukken en inzichten vaak makkelijker via muzische kanalen vormgeven. Meestal
gaan ze daardoor (later) ook gemakkelijker verwoorden.
Naar kunst kijken en kunst ervaren is –
zo blijkt – een ingrijpende ervaring.
Observeer je kinderen in een open en
rijke context, dan kom je al snel op het
spoor van een uiterst krachtig
mechanisme dat de kern van het
kunstzinnige bloot legt: de
zogenaamde ‘impressie-expressiecyclus’. Rijke impressies drijven
kinderen naar handelingen waarin de
opgedane ervaringen tot uitdrukking
worden gebracht. Pas doorheen deze
handelingen – via de expressie dus –
komen de opgedane ervaringen echt
tot wasdom.
‘Praten met portretten’ raakt de kern
van waar het in het ervaringsgerichte
opvoedingsconcept om gaat: kinderen via indringende ervaringen prikkelen tot diepgaande en brede
ontwikkeling. Dat uit de praktijk blijkt dat het omgaan met kunst (taalzwakke) kinderen stimuleert om
op een intense manier aan de slag te gaan met taal, is hier meer dan mooi meegenomen.
Uit het ‘Woord vooraf’ van Ferre Laevers
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Taalvaardigheid
Veel kinderen hebben een probleem met de schooltaal. Via een taakgerichte aanpak van het
taalonderwijs kan de taalvaardigheid gestimuleerd worden. Dat gebeurt enerzijds door kinderen
voldoende mogelijkheden tot interactie aan te bieden. Anderzijds kun je kinderen taal laten gebruiken
in motiverende en uitdagende situaties.
De activiteiten in ‘Praten met Portretten’ creëren zulke situaties. De kinderen worden er uitgenodigd
om...
te beschrijven wat ze zien;
te verwoorden hoe ze hun opdracht zullen aanpakken;
gevoelens en emoties te verwoorden ;
te discussiëren over de museumregels, er een affiche over maken en er woorden en / of zinnen bij
plaatsen;
in groepjes een dossier samen te stellen over een museum;
te reflecteren over hoe ze (samen) tewerk zijn gegaan;
te reflecteren over sterke en zwakkere kanten van hun tekening, rollenspel, bewegingen;
...
Geactiveerde eindtermen Nederlands in Praten met Portretten
Luisteren
1.8
De leerlingen kunnen informatie (…) beoordelen in een discussie met bekende
leeftijdgenoten.
1.9
De leerlingen kunnen informatie (…) beoordelen in een gesprek met bekende leeftijdgenoten.
1.10
De leerlingen kunnen informatie beoordelen in een door leeftijdgenoten geformuleerde
oproep.
Spreken
2.3
De leerlingen kunnen het gepaste taalregister hanteren als ze over een op school behandeld
onderwerp aan de leerkracht verslag uitbrengen.
2.5
De leerlingen kunnen het gepaste taalregister hanteren als ze vragen van de leerkracht in
verband met een behandeld onderwerp beantwoorden.
2.6
De leerlingen kunnen het gepaste taalregister hanteren als ze van een behandeld onderwerp
of een beleefd voorval een verbale/non-verbale interpretatie brengen, die begrepen wordt door
leeftijdgenoten.
2.8
De leerlingen kunnen het gepaste taalregister hanteren als ze een instructie geven, zodat
iemand die vertrouwd is met de situatie ze kan uitvoeren.
2.9
De leerlingen kunnen in een gesprek kritisch reageren op de vragen en opmerkingen van
bekende volwassenen.
2.10
De leerlingen kunnen tijdens een discussie met bekende volwassenen over een behandeld
onderwerp passende argumenten naar voren brengen.
Schrijven
1.2
De leerlingen kunnen een
oproep, een uitnodiging, een
instructie richten aan
leeftijdgenoten.
Attitudes
De leerlingen ontwikkelen
plezier in luisteren, spreken,
lezen en schrijven.
De leerlingen ontwikkelen een
spreek-, luister-, lees- en
schrijfbereidheid.
De leerlingen ontwikkelen
bereidheid tot het naleven
van luister-, spreek-, lees- en
schrijfconventies.
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Brede ontwikkeling
De activiteitenfiches zijn zo uitgewerkt, dat ze - naast
taalvaardigheid - bij de kinderen heel wat
handelingen uitlokken. Deze kunnen aan een brede
waaier competenties gekoppeld worden.
We denken o.m. aan zelfvertrouwen, sociaalemotionele competenties, leren leren, zelfsturing en
ondernemingszin, maatschappelijk en historisch
besef, omgaan met diversiteit, beter ‘greep’ krijgen
op kunst en eigen ervaringen kunstzinnig
vormgeven, wiskundig en logisch denken,
technologie ...
Een bloemlezing van wat de kinderen in het kader
van ‘Praten met Portretten’ zoal kunnen doen
illustreert dit.
De kinderen ontdekken …
hoe kleuren mengen; hoe klei reageert;
hoe ze een groot vel papier ruimtelijk kunnen
‘beheren’;
hoe in portretten verschillende profielen en perspectieven gebruikt worden én hoe ze die in
eigen werk kunnen aanwenden.
De kinderen beslissen hoe en waarmee ze een ‘grappig gezicht’ kunnen maken.
Ze reflecteren over hoe ze tewerk zijn gegaan bij het maken van bijv. een masker.
Ze evalueren hun werk.
Ze maken een stripverhaal over het museumbezoek.
Ze zijn fier en bereid de kledij te laten zien die ze ontworpen hebben op grond van het observeren
van schilderijen.
Ze gaan op zoek naar een portret dat een welbepaald gevoel uitdrukt.
Ze plannen samen hoe ze een poster zullen maken en maken hier afspraken over.
Op grond van de kledij en voorwerpen op de schilderijen krijgen de kinderen meer inzicht in rijkarm, baas-ondergeschikte, gewoontes in het verleden …
Ze vergelijken deze met hun eigen sociale positie, hun eigen gewoonten ...
De kinderen werken in hun klas of op school een museum uit met eigen schilderijen, een balie …
Ze maken reclame voor hun museum.
Ze maken een planning op over hoe ze de bezoekers (andere kinderen, ouders ...) zullen
verwelkomen en begeleiden.
De kinderen doen ervaringen op i.v.m. specifieke kenmerken van enkele kunsthistorische periodes.
Ze observeren en reflecteren over het maakproces van een schilderij.
Ze observeren en reflecteren over vormkenmerken van een schilderij: compositie, textuur,
kleurgebruik ….
Ze krijgen meer inzicht in ‘boodschappen’ en symbolen in schilderijen.
Ze representeren hun observaties en ervaringen door ...
een masker te maken met klei;
kledij te ontwerpen;
houdingen en ruimtelijke schikkingen na te doen;
muziek te kiezen of te maken die past bij een schilderij;
...

Luk Depondt
Medewerker Steunpunt GOK en CEGO
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De 34 activiteitenfiches
1
1.1

1.2

1.3

Voorbereiding van het museumbezoek
Naar het museum
1.1.1 Klasgesprek
1.1.2 Museumpakket
1.1.3 Een documentatiemap samenstellen
Oriëntering op portretten
1.2.1 Zelf portretten (foto’s) maken
1.2.2 Onze favoriete portretten
1.2.3 Portretten en andere kunstwerken
1.2.4 Soorten portretten
Gedragsregels
1.3.1 Situatieplaatjes
1.3.2 Stellingenspel
1.3.3 Pictogrammen
1.3.4 Een affiche

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

Bezoek aan het museum
Thema ‘gevoelens en expressie’
Aan de slag met de gevoelsbriefjes
De geportretteerde figuren nabootsen
Zoeken naar gelijkaardige beelden
Thema ‘kledij’
Op zoek gaan naar verschillende kledingstukken en voorwerpen
Een portret natekenen
Thema ‘kijken door de ogen van de portretschilder’
De afstand en het perspectief
De lichaamsdelen van de geportretteerde figuur
Kijken naar het profiel
Thema ‘portretten en hun verhaal’
Op zoek gaan naar voorwerpen
Een portret tot leven laten komen
Een portret natekenen

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10

Naverwerking op school
Evaluatie van het museumbezoek
Een stripverhaal
Een herinneringsboek of -doos
Verwerkingsopdrachten
Schminken
Een ‘gek’ gezicht
Een masker
Tekenen/schilderen
Ik en mijn verhaal
Kledij en voorwerpen ontwerpen
Werken met klei
Werken met muziek
Poseren voor de camera
Ons eigen museum
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Voorbeeld van een activiteitenfiche
Naverwerking - Verwerkingsopdrachten
Activiteitenfiche 3.2.8: werken met muziek
DOELGROEP
Alle leeftijden
MATERIAAL
Gevoelsgeladen muziek, bv. de cd uit ‘Een doos vol gevoelens’ of uit ‘Een huis vol gevoelens en
axen’ (CEGO-publicaties)
Een cd-speler
Een aantal reproducties uit de portrettengalerij van deze publicatie
Materialen om geluid of muziek te maken: muziekinstrumenten, flessen, stokken, kroonkurkjes …
MOGELIJK VERLOOP
1. Leg een aantal reproducties van portretten in het rond.
2. Laat de kinderen verschillende korte fragmenten van gevoelsgeladen muziek beluisteren.
3. Stop de muziek na elk fragment en laat de kinderen een portret uitkiezen dat naar hun gevoel het
meest aansluit bij het fragment.
4. Vraag de kinderen of ze ook een gelaatsuitdrukking of houding kunnen laten zien die bij het
portret en het fragment past.
5. Bespreek in grote groep de activiteit en de gekozen portretten in relatie tot het muziekfragment. Je
kunt daarbij vragen stellen als:
Welk portret heb je uitgekozen? Vertel eens.
Wat is er zo opvallend aan de gelaatsuitdrukking/de houding van deze persoon?
Welk gevoel heeft deze persoon volgens jou?
Hoe was het om in een houding te staan die past bij de muziek/het portret?
Wat dacht je op dat moment?
Hoe reageerde je? Wat voelde je?
Wat heb je gemerkt aan je lichaam/je gelaatsuitdrukking? En bij andere kinderen?
Waaraan zag je dat?
Was het een moeilijke of een gemakkelijke opdracht? Vertel eens!
…
6. Verdeel de kinderen dan in groepjes van 3 of 4 en geef elk groepje de opdracht om een portret uit
te kiezen dat hen het meest aanspreekt.
7. Vraag hen om bij dat portret zelf een geluids- of muziekfragment te verzinnen. Bied hen daartoe
zeer verscheiden materialen aan. Dat kunnen zowel bestaande (Orff)instrumenten als kosteloze
materialen zijn waarmee geluid of muziek gemaakt kan worden.
8. Geef de groepjes vervolgens de kans om hun geluids- of muziekfragment aan de rest van de klas
te laten horen.
9. Bespreek de activiteit na aan de hand van:
Productgerichte vragen
Wat vind je van jullie geluids- of muziekstukje?
Wat vind je er (minder) goed aan?
Procesgerichte vragen
Wat vond je van de opdracht?
Was het een moeilijke of een gemakkelijke opdracht?
Hoe ben je te werk gegaan?
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Studienamiddag Praten met Portretten
Wanneer?
Woensdag 4 maart 2009 van 13.30-16.30 uur
Locatie
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)
Leopold De Waelplaats
2000 Antwerpen
Opzet
Hoe kan omgaan met kunst (kansarme) kinderen prikkelen tot diepgaande en brede ontwikkeling?
Hoe kan het hen op een intense manier prikkelen tot taalvaardigheid?
De deelnemers leren …
op eigen niveau
stilstaan bij wat een kunstwerk voor hen betekent (gevoelens, gedachten …),
scherper kijken naar kunst,
via muzische werkvormen en via taal reageren op kunst,
m.b.t. kinderen
observeren wat een kunstwerk voor kinderen betekent (gevoelens, aanspreken van
competenties …),
leren hoe men competenties (o.m. taalontwikkeling) via kunsteducatie kan stimuleren,
een museumbezoek
voorbereiden,
begeleiden,
verwerken in het museum en op school.
Verloop
Aan de hand van de CEGO publicatie ‘Praten met portretten’, van filmfragmenten en dia’s ...
zien we hoe leerkrachten en kinderen in een museum én in de klas aan de slag gaan rond
kunst,
observeren we welke competenties / eindtermen bij de kinderen geactiveerd worden;
leren we hoe kunst aanzet kan zijn tot een rijke leeromgeving en tot werken aan gelijke
onderwijskansen,
werken we aan mogelijke scenario’s om een museumbezoek voor te bereiden, uit te voeren
én te verwerken.
We gaan ook zelf het museum verkennen. We leren er scherp kijken naar kunst én er op een
muzische manier op reageren.
Prijs
€ 85,00 (inclusief de publicatie ‘Praten met portretten’ – catalogusprijs € 49,00)
Inschrijven
Via de website www.cego.be
Vorming & Consult
Vormingsaanbod BaO 2008-2009
Open aanbod voor individuele leerkrachten lager onderwijs
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