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Klassen NT2 bezoeken de collectie oude kunst en het fin-de-siècle museum. Het thema is 

portret en identiteit en de activiteit bestaat uit 5 inhoudelijke onderdelen en een 

afsluitmoment. Bij elke opdracht is een fiche voorzien. Het materiaal is opgedeeld in BASIS en 

EXTRA (vraag op voorhand het niveau aan de lesgever). 

 

voor taalniveau 1.2 

 

 

voor taalniveaus vanaf 2.1 

 

 

De lesgever Nederlands kan de activiteit voorbereiden en nabespreken in de klas, maar dat is 

niet verplicht.  

 

Duur: ongeveer 1u30          

Aantal deelnemers: max. 15 

 

Is er een deel van het materiaal op? Je kan het zelf printen!  

Op www.huisnederlandsbrussel.be/kmsk vind je al het materiaal elektronisch. 

http://www.huisnederlandsbrussel.be/kmsk
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Inleiding

• 10'

• thema 'Portret en identiteit' (vrij in te vullen)

Fysieke 
kenmerken

• 15'

• eventueel gecombineerd met een foto-opdracht (af te spreken 
met de lesgever)

Emoties

• 20'

• opdracht: verbind emoties met kunstwerk

Verhaal 
achter 
portret

• 25'

• opdracht: presenteer een kunstwerk

Kunstenaar
model & 

opdracht-
gever

• 30'

• opdracht: maak zelf een portret

Afsluiter

• 5'

• vrij in te vullen
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IN KMSK  

Je krijgt een box met al het materiaal dat je tijdens de rondleiding nodig hebt. Doorheen de 
hele activiteit voorzie je iets waarop je als gids nieuwe of moeilijke woorden kan noteren.  

Je spreekt op voorhand af met de lesgever welke input hij of zij kan geven: 

 Heb je graag dat de lesgever ook zelf groepjes begeleidt?  

 Krijgt de lesgever de ruimte om mee uitleg te geven of te verduidelijken? 

 … 

Voor de activiteiten is er een niveau BASIS en een niveau EXTRA. Je vraagt het taalniveau van 
de cursisten aan de leerkracht. De cursisten van taalniveau 1.2 maken de oefeningen ‘BASIS’. 
Vanaf  taalniveau 2.1 maken de cursisten de oefeningen ‘EXTRA’.  

INLEIDING: HET PORTRET  

De cursisten krijgen voeling met de diversiteit in portretkunst. Wie liet zich portretteren? In 
welke positie worden mensen geportretteerd? Welke attributen zijn belangrijk? ... Je kiest zelf 
met welke werken je dit het beste kan uitleggen.  

Jouw rol  Uitleg geven 

 Polsen of de cursisten alles begrijpen  

 Interactie met cursisten 

Materiaal Eventueel: een tijdlijn, een kaart, plattegrond museum,… 

Welke werken? Wappers, Leopold I en II en standbeeld Hercules,... 

 

1. ACTIVITEIT 1: FYSIEKE KENMERKEN VAN HET PORTRET (OUDE KUNST) 

De cursisten observeren kenmerken van het gezicht en lichaam en zintuigen in de portretkunst. 
Jij leidt dit. Schakel zeker de hulp van de leerkracht in als de cursisten een laag taalniveau 
hebben! Voor de lage taalniveaus kan je op het fotoblad emoties en delen van het gezicht 
aanduiden.  

Jouw rol  Uitleg geven 

 Polsen of de cursisten alles begrijpen  

 Interactie met cursisten 

Materiaal  Fotoblad: observeer het portret  

Welke werken? Jan Fabre, antropomorfe landschappen, Cranach, David,... 
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2. ACTIVITEIT 2: EMOTIES IN HET PORTRET (OUDE KUNST) 

Opdracht: verbind emoties met kunst (BASIS) 

De cursisten tekenen per twee een personage uit een kunstwerk of imiteren het kunstwerk. Ze 
kunnen dat met heel hun lichaam doen, of enkel met hun gezicht en handen. Ze gebruiken 
hiervoor de opdracht: ‘teken een kunstwerk en imiteer het’. Hier staan de instructies in.  

Materiaal  Opdrachtenfiche: emoties in het portret (BASIS) 

 Schetsboekjes/wit papier 

 Potloden  

 

Opdracht: link een emotie aan een kunstwerk (EXTRA) 

De cursisten trekken een kaartje met een emotie die ze moeten linken met een kunstwerk of 
figuur: blijheid, woede, droefheid, verbazing, angst, afkeer,... Daarna bespreken ze het 
kunstwerk. In de opdrachtenfiche staan alle instructies.  

Materiaal  Opdrachtenfiche: emoties in het portret (EXTRA) 

 Kaartjes: emoties in het portret (EXTRA) 

 Schetsboekjes/ wit papier  

 

Je vult voor de opdracht BASIS en EXTRA aan met extra uitleg en vragen over het beeld. 

Jouw rol  Je gaat rond en luistert naar de cursisten. Stelt een vraag als het gesprek 
stilvalt. 

 Je vult de uitleg van ieder groepje aan.   

Welke werken? Rubenszaal, Hoofden van een Moor, Apollo en Marsyas, het meisje met de dode 
vogel, Breugelzaal, Apollo achtervolgt Daphne... 

 

3. ACTIVITEIT 3: HET VERHAAL ACHTER HET PORTRET (FIN-DE-SIÈCLE) 

Opdracht: presenteer een kunstwerk (BASIS of EXTRA)  

Je legt de opdracht uit en de groep wordt in 2 gedeeld. Je deelt de fiche ‘presenteer een 
kunstwerk’ uit. Elk groepje krijgt een kunstwerk toegewezen en kan dit 10 minuten 
voorbereiden met een vragenlijst. Daarna bespreken ze in de hele groep kort het beeld.  

Je vult de uitleg aan met het verhaal achter het kunstwerk. 

Jouw rol  Je begeleidt één van de 2 groepjes 

 Je zorgt dat de lesgever het andere kunstwerk vindt 
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 Je helpt de cursisten mee zoeken of geeft instructies als het nodig is. 

 Je bespreekt de beelden met de hele groep en geeft extra uitleg. 

Materiaal  Opdrachtenfiche: presenteer een kunstwerk (BASIS & EXTRA) 

Welke werken? Herremans, Leon Frederic of Rodin 

 

4. ACTIVITEIT 4: KUNSTENAAR, MODEL EN OPDRACHTGEVER (FIN-DE-SIÈCLE) 

Opdracht: maak een portret (BASIS of EXTRA)  

Je toont een aantal werken die kunnen inspireren bij de opdracht. 

Je deelt de opdracht ‘maak een portret’ uit.  

De cursisten worden in groepjes van 3 verdeeld. Elke cursist krijgt een rol: een kunstenaar, een 
model of een opdrachtgever. De opdrachtgever ondervraagt het model hoe hij of zij wil 
afgebeeld worden. Daarna geeft de opdrachtgever deze instructies door aan de kunstenaar. De 
kunstenaar maakt een schets van het poserende model met de instructies.  

De cursisten kunnen hun werk op het einde van de activiteit bespreken, of in de eerstvolgende 
les. De keuze hiervoor ligt bij de lesgever. 

 

Jouw rol Je gaat rond en helpt als het nodig is 

Materiaal  Schetsboekjes 

 Potloden 

 Balpen 

 Opdrachtenfiche: Maak een portret (BASIS & EXTRA) 

Welke werken? Zaal van de kunstenaarsateliers (Alfred Stevens, Lemonnier, Anna Boch), zaal 
les XX (Octave Maus, Emile Verhaeren) of portretten van Evenepoel 

 

5.  AFSLUITMOMENT 

Na de laatste opdracht doe je een afsluitmoment met de groep. Je vraagt enkele ervaringen 
van de cursisten. Je vult dit moment zelf in.  


