
Workshop:Workshop:   
  
Kunst & jijKunst & jij   
Ontdek wat een kunstwerk voor Ontdek wat een kunstwerk voor jou betekentjou betekent   
  
Deze workshop kan zeer goed los gDeze workshop kan zeer goed los geboekt worden, maar is ook erg eboekt worden, maar is ook erg 
geschikt om een creatieve opdracht mee af te sluiten!geschikt om een creatieve opdracht mee af te sluiten!   
Denk aan: museumbezoek, theater, dans, workshop of een creatieve Denk aan: museumbezoek, theater, dans, workshop of een creatieve 
leles op school. s op school.   
  
Creativiteit, spelen, ontdekkeCreativiteit, spelen, ontdekken: steeds n: steeds meer scholen zienmeer scholen zien  het belang  het belang 
hiervan hiervan in in voor de ontwikkeling van hunvoor de ontwikkeling van hun leerling leerlingenen. Betekenis geven, . Betekenis geven, 
in mijn geval vanuit de in mijn geval vanuit de kunstkunst , vormt hierbij een kernbegrip., vormt hierbij een kernbegrip.  Deze  Deze 
worksworkshop sluit hier naadloos bij aan:hop sluit hier naadloos bij aan:  zij staat namelijk helemaal in  zij staat namelijk helemaal in 
het teken van de persoohet teken van de persoonlijke kunstbeleving. Dus wil je graag met je nlijke kunstbeleving. Dus wil je graag met je 
leerlingen een stap verder zetten en echt onderzoeken wat ze van leerlingen een stap verder zetten en echt onderzoeken wat ze van 
een, zelfgemaakt, kunstwerk vinden; lees dan snel verder!een, zelfgemaakt, kunstwerk vinden; lees dan snel verder!     
  
In de workshop ' Kunst & jij ' gaan de leerlingen individueel en in de In de workshop ' Kunst & jij ' gaan de leerlingen individueel en in de 
ggroep ontdekkenroep ontdekken wat een wat een  kunstwerk voor hun betekent. kunstwerk voor hun betekent.   We starten We starten 
natuurlijknatuurlijk  met met  goed kijken: wat zien  goed kijken: wat zien we eigenlijk allemaalwe eigenlijk allemaal  (kleur,  (kleur, 
vorm, compositievorm, compositie , materiaal, materiaal )) . In duo. In duo’’ s s met met behulp van vraagkaartenbehulp van vraagkaarten   
vragenvragen  de leerlingen elkaar vervolgens  de leerlingen elkaar vervolgens naar de beleving (sfeer, naar de beleving (sfeer, 
gevoel, gedachtes). Vervolgens vatten we dit klassikaal samen in een gevoel, gedachtes). Vervolgens vatten we dit klassikaal samen in een 
aantal trefwoorden waarvan de leerlingen er 1 kiezen om verder te aantal trefwoorden waarvan de leerlingen er 1 kiezen om verder te 
onderzoeken. In de groep begeleid ik dit onderzoeken. In de groep begeleid ik dit onderzoek, = gesprek onderzoek, = gesprek volgens volgens 
de socratische methode waade socratische methode waarbij de nadruk ligt drbij de nadruk ligt d.m.v. vragen kennis te .m.v. vragen kennis te 
vergaren. Na dit gesprek pakken we het kunstwerk er weer bij en vergaren. Na dit gesprek pakken we het kunstwerk er weer bij en 
stellen we de hamvraag: stellen we de hamvraag: is onze beleving veranderd?is onze beleving veranderd?   
  
In deze worIn deze workkshop:shop:   

••   Starten we vanuit kunstbeschouwingStarten we vanuit kunstbeschouwing   
••   Gaan we vanuit het beschouwen een stap verGaan we vanuit het beschouwen een stap verder en der en krijgt een krijgt een 

kunstwerk voor iedere leerlingkunstwerk voor iedere leerling  een betekenis.  een betekenis.   
••   Leren leerlingen in een veilige omgeving hun gedachtes, Leren leerlingen in een veilige omgeving hun gedachtes, 

ervaringen te formuleren. ervaringen te formuleren.   
••   Naar kunst kijken is altijd een persoonlijke ervaring. Door deze Naar kunst kijken is altijd een persoonlijke ervaring. Door deze 

te delen en te onderzoeken, verbreden we de horizon en te delen en te onderzoeken, verbreden we de horizon en 
ontdekken leerlingen dat ontdekken leerlingen dat er meer is dan mooi/lelijk, er meer is dan mooi/lelijk, 
goed/slecht.goed/slecht.   

••   gaan leerlingen gaan leerlingen zowel inzowel in  duo duo’’ s s als in groepsverband aan de slag. als in groepsverband aan de slag.   



  
KerKerndoelen die op deze workshop van toepassing zijn:ndoelen die op deze workshop van toepassing zijn:   

--   54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging 54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken 
en om er mee te communiceren.en om er mee te communiceren.   

--   56. De leerlingen verwerven enige kennis over en 56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen krijgen 
waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.   

--   1. De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken 1. De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken 
taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, 
gestructureerd weer te geven.gestructureerd weer te geven.   

  
De workshop in deze vorm duurt circa 1 uurDe workshop in deze vorm duurt circa 1 uur . Ideaal is een maximale . Ideaal is een maximale 
groepsgrootte van circa 20 leerlingen en derhalve is het advies bij groepsgrootte van circa 20 leerlingen en derhalve is het advies bij 
grotere groepen meerder workshops te boeken. Wanneer dit echter grotere groepen meerder workshops te boeken. Wanneer dit echter 
niet haalbaar is, kan er ook met een grotere groep gewerkt worden. niet haalbaar is, kan er ook met een grotere groep gewerkt worden. 
Bij voorkeur met docent, lio, stBij voorkeur met docent, lio, stagiair aanwezig. agiair aanwezig.   
  
Achtergrond Emma FitzGerald:Achtergrond Emma FitzGerald:   
Ik ben een afgestudeerd kunsthistoricus Ik ben een afgestudeerd kunsthistoricus en eerstegraads docent en eerstegraads docent 
kunstgeschiedeniskunstgeschiedenis . Bij . Bij verschillende museaverschillende musea  heb ik  heb ik de educatie de educatie 
ontwikkeld en ontwikkeld en geïmplementeerdgeïmplementeerd  (Singer Laren, SM’s  (Singer Laren, SM’s ––  Stedelijk  Stedelijk 
Museum ’s HertogenbosMuseum ’s Hertogenbosch, Kunstlocatie ch, Kunstlocatie WürthWürth). Hiernaast ben ik ook ). Hiernaast ben ik ook 
werkzaam geweest als werkzaam geweest als museumcoördinatormuseumcoördinator  b b ij Kunstlocatie ij Kunstlocatie WürthWürth. . 
Recent heb ik de cursus toRecent heb ik de cursus tot filosofisch gespreksleidert filosofisch gespreksleider  met succes  met succes 
afgerond. afgerond. De hierboven workshop is een format, vanuit mijn expertise De hierboven workshop is een format, vanuit mijn expertise 
kan ik altijkan ik altijd meedenken en de workshop aanpassen. Ook zijn er legio d meedenken en de workshop aanpassen. Ook zijn er legio 
andere mogelijkheden, van puur kunstgeschiedenis tot het filosofisch andere mogelijkheden, van puur kunstgeschiedenis tot het filosofisch 
gesprek. Voor meer informatie, of om eens te sparren, kunt u altijd, gesprek. Voor meer informatie, of om eens te sparren, kunt u altijd, 
vrijblijvend contact opnemen. vrijblijvend contact opnemen.   
	  
	  


