
Anders Kijken 
Kunst kijk opdrachten om deze Corona crisis door te komen.

Voor mensen met en zonder kinderen. Voor op school en thuis.



Neem 1 minuut de tijd om de 
volgende afbeelding te 

bekijken …



… kijk naar de voor- en de 
achtergrond. Let op ELK 

detail. 

Zet je stopwatch op 1 
minuut. Ready? GO! 





Opdracht 1: geheugencompositie

Teken het schilderij, uit het 
geheugen, na met zoveel mogelijk 
details.

Klaar? Vergelijk met het origineel. 

Wat is over het hoofd gezien? 

Voeg nieuwe details toe.

Deel je resultaat:

@stedelijkmuseumalkmaar

#anderskijken



Opdracht 2: één lijn

Teken de persoon op het volgende 
schilderij na zonder je potlood van 
het papier te halen.

Deel je resultaat:

@stedelijkmuseumalkmaar

#anderskijken





Neem 30 seconden de tijd 
om de volgende afbeelding 

te bekijken.

Schrijf 5 dingen op die 
opvallen.





Neem nog eens 30 
seconden de tijd om te 

kijken.

Schrijf 5 NIEUWE dingen op 
die opvallen.



Opdracht 3: Duik erin!

TIP: Duik tijdens de Corona 
lockdown elke dag in een schilderij!

Bekijk het schilderij hiervoor. Kies 
een plek om te landen. 

• Wat is er vanaf deze plek te zien? 

• Welke geluiden zijn er te horen? 

• Welke geuren?

Heb je het idee dat je er even uit 
bent geweest?



Opdracht 4: Samen tekenen

Met twee personen. Eén van jullie gaat 
‘blind tekenen’. Deze persoon mag de 
volgende afbeelding NIET zien.

• Beschrijf in 3 minuten, zo nauwkeurig 
mogelijk, de compositie. De ‘blinde’ 
tekent wat er wordt beschreven. Er 
mag niet worden overlegd.

• Klaar? Bekijk samen het schilderij.

• Komt de tekening overeen? Wat is 
anders?





Opdracht 5: Museumselfie

Ga naar de Beeldbank van het 
museum en kies een schilderij uit 
met een of meerdere perso(o)n(en).

Ga precies zo staan als de personen 
op het schilderij! Let op positie, 
houding en gezichtsuitdrukking.

Maak een foto en deel deze online.

@stedelijkmuseumalkmaar

#museumselfie

https://stedelijkmuseumalkmaar.nl/nu-te-zien/collectie-online


Vragen of opmerkingen over deze les? 

Neem contact op met Saskia Nyst:

saskia@museumalkmaar.nl of onderwijs@museumalkmaar.nl

Bekijk alle onderwijsprogramma’s op 
stedelijkmuseumalkmaar.nl/scholen-aanbod-alkmaar/

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief: 
www.stedelijkmuseumalkmaar.nl/scholen-nieuwsbrief

mailto:saskia@museumalkmaar.nl
mailto:onderwijs@museumalkmaar.nl
https://stedelijkmuseumalkmaar.nl/scholen-aanbod-alkmaar/
http://www.stedelijkmuseumalkmaar.nl/scholen-nieuwsbrief


Toon Kelder, Gezelschap aan een tafel, 1925, collectie Stedelijk Museum Alkmaar.

Charley Toorop, Zelfportret, 1954-1955, collectie Stedelijk Museum Alkmaar.

Gerrit Willem van Blaaderen, De haven van Douarnenez, 1922, Stedelijk Museum 
Amsterdam.

Charley Toorop, Kaasmarkt van Alkmaar, 1932-1933, collectie Stedelijk Museum, 
Amsterdam in langdurig bruikleen aan Stedelijk Museum Alkmaar.

Bekijk meer collectie van Stedelijk Museum Alkmaar in de online beeldbank: 
https://stedelijkmuseumalkmaar.nl/beeldbank

https://stedelijkmuseumalkmaar.nl/beeldbank

