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Beeldenboel –  
maak je eigen mini-museum of beeldentuin 

 
Deze les hoort bij het Kunstlokaal project ‘Beeldenboel’ voor groep 1-3 van Atelier Kaas. De leerkracht kan deze 
lesbrief gebruiken om zelfstandig een verwerkingsles te geven na afloop van het bezoek aan het atelier.  
 
Doelstelling: De leerlingen construeren van divers materiaal een mini-museum of park waarin 

de in de gastles gemaakte beelden een plek krijgen. Ze leren hoe een beeld zich 
verhoudt tot de omgeving. De leerlingen raken geïnspireerd door bestaande kunst 
in de openruimte. 

 
Educatiemodel: 

 
 
Benodigde materialen: Versie 1: mini-museum: 

• Dozen of houten kistjes. 

• Witte verf en evt. rollers voor de ‘muren’ (kwasten kan ook). 

• Blokjes van hout/lego/piepschuim/karton (sokkels voor beelden). 

• Kleine stukjes karton of afbeeldingen tijdschriften (mini schilderijtjes). 

• Tekenmateriaal, lijm en scharen. 
Versie 2: park/tuin:  

• Hout of karton (ondergrond). 

• Witte verf en evt. rollers voor de ‘ondergrond’ (kwasten kan ook). 

• Wol, potloden, pastelkrijt. 

• Klei (basis voor groenstrookjes) en karton. 

• Takjes/riet (groenstrookjes), steentjes, schelpjes, notendopjes, zand, 
kraaltjes en andere natuurlijke materialen (paadjes). 

• Blokjes van hout/lego/piepschuim/karton (sokkels voor beelden). 
 
Duur van de les: 60+ minuten. 
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Aanvullende ideeën: Mini-museum en beeldentuin: gebruik een LEGO- en/of Playmobil poppetje voor 
het weergeven van de verhoudingen. Zet eerst het Playmobil poppetje naast het 
kunstwerk, daarna het LEGO poppetje. Ga in gesprek welk effect dit heeft op het 
beeld. Het beeld lijkt groter te worden. Hoe komt dat?  
Beeldentuin: bekijk op internet met de leerlingen afbeeldingen van het Kröller-
Müller Museum. Wat zien ze? Wat valt op? Wat spreekt aan en wat juist niet? 

 
Overige informatie: Je kiest als klas voor het maken van een mini-museum of een beeldentuin om de 

bij Atelier Kaas gemaakte beelden in te exposeren. Juliette zal aan het einde van 
haar les de opties toelichten. Het benodigde materiaal en de verschillende 
stappen die je onderneemt zijn daarom ook van die keuze afhankelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://krollermuller.nl/
https://krollermuller.nl/
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Beeldenboel – 
 maak je eigen mini-museum of beeldentuin 

 

 
Lesfase 1: oriëntatie 

 
10 minuten 

• Mini-museum: vraag de leerlingen wie weet wat een museum is? Wie is er wel eens geweest? Hoe zag 
het museum er uit? Wat zag je hangen of staan? Bekijk daarna dit filmpje (Blauwe hond aflevering 
groot/klein 10 februari 2019).  

• Beeldentuin: lees samen met de leerlingen het boek ‘Ga je mee? Charlotte Dematons’. In dit boek 
wordt alles vanaf boven bekeken, zo leren de leerlingen wat een plattegrond is en hoe een tuin er van 
boven uit ziet.  

 

 
Lesfase 2: onderzoek 

 
10-20 minuten 

• Mini-museum: wat heb je gezien in het filmpje? Wat zie je in een mini-museum? Wat zou je in jouw 
mini-museum willen neerzetten? En waarom? Zet voor de grap een speelgoedje op een sokkel in je 
museum. Is dat dan ook kunst? Doe evt. een tekenoefening of teken kleine onderdelen zoals 
schilderijtjes. 

• Beeldentuin: ga in gesprek over het boek Ga je mee? (Charlotte Dematons). Brainstorm wat vind je in 
een tuin? Maak klassikaal een woordweb of mindmap. Doe evt. een oefening in tekenen van bovenaf 
om te begrijpen hoe het werkt of teken losse onderdelen ter ontwerp.  

 

 
Lesfase 3: uitvoering 

 
20+ minuten 

Ga in groepjes aan de slag met divers materiaal om een tuin (karton of houten plaat) of mini-museum te 
maken (dozen of houten kistjes). Iedere leerling maakt losse onderdelen en heeft andere taken. Er wordt wel 
gewerkt aan een gezamenlijk geheel. 
 
Tips mini-museum: 
Verf de muren van het museum wit zodat de kunst extra goed uitkomt en de blokjes (sokkels) bijv. allemaal in 
dezelfde kleur of in de kleur van het kunstwerk zodat er een eenheid ontstaat. Kleine tekeningen of (delen van) 
afbeeldingen uit tijdschriften kun je gebruiken om mini schilderijtjes te maken. Leg de dozen of houtenkistjes 
met de dichte kant onder en maak een museum met verschillende kamers/ruimtes. Evt. kun je nog 
deuren/ramen uitsnijden of uitknippen zodat er een doorgang ontstaat. Gebruik liever geen papier! 
 
Tips park/tuin:  
Je kunt de ondergrond van hout of karton voorrollen met witte verf (let op: bij karton doe je beide kanten 
anders trekt deze krom). Geef eerst de lijnen aan van bijv. een vijver/groenstrook/gras/wandelpaadje/ 
speelplek d.m.v. wol (deze kun je makkelijk verplaatsen en later verwijderen) of potlood. De diverse gebieden 
kun je bijv. inkleuren met pastelkrijt. Je kunt groenstrookjes maken door in klei takjes/riet te steken. Dit kun je 
op een apart stukje karton maken zodat je nog kunt schuiven op de grondplaat. Maak paadjes van natuurlijke 
materialen en verf de sokkels evt. in dezelfde kleur zodat er een eenheid ontstaat. Gebruik liever geen papier! 

 

 
Lesfase 4: evaluatie 

 
10 minuten 

Plaats de beelden in het mini-museum of de tuin en presenteer gezamenlijk het mini-museum/musea of 
beeldentuin(en). Je kunt de verschillende losse onderdelen nu evt. samenvoegen. Stel diverse kijkvragen. Vraag 
tenslotte hoe ze het proces hebben ervaren. 

 
 

https://www.zapp.nl/programmas/de-blauwe-hond/gemist/AT_2115987
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Dematons
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Dematons
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Bijlagen 
 

 
Binnenruimte: Pulchri Den Haag 2018 
 
Bron: eigen materiaal Atelier Kaas, Juliette van de Walle  
 
 
 

 
Beeldenpark/museum: Kröller-Müller Museum 
 
Afbeelding verkregen op 28 april 2020 via Kröller-Müller Museum, https://krollermuller.nl/jp/. 
 
 
 
 
 

https://krollermuller.nl/jp/
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Bijlagen 
 

 
Buitenruimte: beeld van David Bade voor het GEM in Den Haag 
 
Afbeelding verkregen op 28 april 2020 via Buitenbeeld in beeld, 
http://www.buitenbeeldinbeeld.nl/ZuidHolland/Bade.htm. 
 
 
 
 
 
 

http://www.buitenbeeldinbeeld.nl/ZuidHolland/Bade.htm

