
 

Werkblad - Op Bezoek bij het Rijksmuseum - 

Naam:  Klas:  
 

Wat heb je nodig? 
• Een tekenblad, liefst A3 of groter 
• Een grijs potlood of een gum 
• Een materiaal naar keuze, bijvoorbeeld kleurpotloden, stiften, pastelkrijt of verf. 

Wat ga je doen en leren 
• Je gaat leren hoe de website Google Art en Culture werkt 
• Je gaat op bezoek in het beroemde Rijksmuseum 
• Je gaat leren wat beeldaspecten zijn 
• Je gaat je eigen kunstwerk maken 

 

De opdracht, stap voor stap 

Stap 1 

Bekijk eerst dit filmpje (helemaal afkijken), hier wordt aan je 
uitgelegd hoe Google Arts en Culture werkt. Heb je het filmpje 
bekeken klik dan hier om naar Google Arts en Culture te gaan. 
En zoek het Rijksmuseum op. 

Stap 2 

Loop maar eens lekker rond in het Rijksmuseum. Kijk wat je mooi vindt en wat je opvalt. Genoeg 
rondgekeken? Bij veel schilderijen verschijnt er wat extra informatie, of hangt er een bordje naast 
met informatie. Kies een van deze schilderijen uit. Lees de informatie en vul de tabel hieronder in. Je 
kunt het antwoord er gewoon intypen. 

Naam van het schilderij  
Naam van de kunstenaar  
Wanneer is het geschilderd  

 

Open een nieuw tabblad door boven in je internetbrowser op het + teken te drukken en zoek met 
google een plaatje van het schilderij op. Plak dat plaatje hieronder in het bruine kader. 

 
 

 

Stap 3 

Ga weer terug naar de les maar pas op dat je Google Arts en Culture niet afsluit, want die heb je nog 
nodig! 

https://youtu.be/YwnQKVHSvPE
https://artsandculture.google.com/


 

Werkblad - Op Bezoek bij het Rijksmuseum - 

Lees het Informatieblad beeldaspecten dat ook bij deze les zit en/of bekijk dit filmpje. Let goed op 
want ook hierover komt een vraag! Klaar met lezen en/of kijken.  

Stap 4 

Bekijk nu het schilderij dat je bij stap 2 had gekozen nog eens goed. Welke beeldaspecten heeft de 
kunstenaar gebruikt. Probeer er minimaal 2 te vinden en leg uit waaraan je dat ziet. Vul dit in de 
tabel hieronder in. 

Het beeldaspect dat ik zie is Dit denk ik omdat: 
  
  
  
  

 

Stap 5 

Nu mag je zelf aan de slag als kunstenaar! Kies uit het schilderij dat je bij stap 2 
hebt gekozen een stuk uit dat jij mooi of interessant vindt. Dit stuk ga je 
natekenen. Begin met het maken van een schets met grijs potlood (niet te hard 
drukken want dan kun je foutjes nog uitgummen). Is je schets klaar? Kies nu 
een zelf een materiaal om de schets in te kleuren.  

Blijf hierbij steeds goed kijken wat je ziet, want tekenen is vooral goed kijken! 

Stap 6 

Als je tekening klaar is, lever je hem in samen met dit werkblad.  

Veel succes! 

 

Tip: Je kunt op https://artsandculture.google.com/ nog heel veel andere musea en interessante 
plaatsen vinden. Kijk nog eens rond als je tijd hebt. 

 

https://youtu.be/1BQtvburX7g
https://artsandculture.google.com/

