
CURATORLAB 
DOCENTENHANDLEIDING  

LESKERN
In CuratorLab vloggen leerlingen over de 
Bergense School 

LESDOELEN
> Leerlingen analyseren hedendaagse 

kunstvormen en kunst van de Bergense 
School

> Leerlingen zijn in staat het cultureel 
erfgoed te waarderen en hun mening 
daarover te onderbouwen

> Leerlingen gaan met elkaar in gesprek 
> Leerlingen presenteren zich aan een 

publiek en reflecteren op de manier 
waarop ze dat doen

ACTIVITEITEN
Voorbereidende les op school  
(60 minuten)
Vlogworkshop in Stedelijk Museum Alkmaar 
(120 minuten)

BENODIGDHEDEN
Werkblad CuratorLab (PDF)

KERNBEGRIPPEN
Bergense School, kunstbeschouwing, 
vloggen

LESBESCHRIJVING
Leerlingen analyseren vlogs en werken van de Bergense School. 

INSTRUCTIE VOOR DE DOCENT
Verdeel de klas over zes groepen. Deze groepen gaan straks in het 
museum ook samenwerken. 
Print voor elk groepje een werkblad CuratorLab uit. In deze 
voorbereidende les analyseren de groepjes een bekende vlogger 
(o.a. Monica Geuze, Bibi Breijman, Anna Nooshin, Dylan Haegens, 
Enzo Knol, Ties,  DusDavidgames en prankster) en denken ze na 
over hun eigen vlog in het museum: hoe gaat het groepje zich 
presenteren zodat het voor een ander leuk en interessant is om 
naar te kijken. 

Als dit besproken en beschreven is gaat het groepje verder met 
de opdracht over de Bergense School. In deze opdracht wordt 
er naar drie (details) van schilderijen van de Bergense School 
gekeken. Laat leerlingen eerst een minuut zelfstandig kijken en elk 
10 woorden opschrijven die ze bij de schilderijen vinden passen. 
Dat mag over alles gaan: wat er te zien is (onderwerp, vorm en 
stijl), wat ze van ervan vinden (mening) of woorden die leerlingen 
gewoon, om de een of andere reden, bij de schilderijen vinden 
passen. Laat het groepje hun antwoorden vervolgens met elkaar 
bespreken en vijf woorden die het best bij de schilderijen passen op 
het werkblad noteren. Eén van deze woorden nemen ze mee naar 
het museum. 

BELANGRIJK: In het museum maken de groepjes een vlog met een 
eigen telefoon. Zorg ervoor dat de leerlingen hun telefoons opgeladen 
mee naar school nemen en dat er geheugen vrij is voor een vlog van 
ongeveer 1 minuut. Ook moet er op één van de telefoons uit het 
groepje een app worden gedownload om de vlog te monteren. 
Voor Apple is dat iMovie en voor Android is dat MovieMaker of 
PowerDirector.

Het is aan te raden om het bezoek voor te bereiden aan de hand 
van deze les. De voorbereiding in de klas bepaalt mede het slagen 
van het museumbezoek. Wij wensen u hierbij veel plezier en 
succes. 

Heeft u vragen, opmerkingen en suggesties?  
Wij horen het graag.

Contact: onderwijs@museumalkmaar.nl

60 MIN

Stedelijk Museum Alkmaar


