
DOE-OPDRACHTEN MUSEUM DE FUNDATIE 

We dagen je uit om deze actieve opdrachten te doen in het museum. Je creativiteit en het 
kijken naar kunst krijgen hierdoor een extra stimulans. Je mag alle opdrachten doen, of er 
één of meerder uitkiezen. De opdrachten zijn ook te vinden op 
mobiel.museumdefundatie.nl. Het enige wat je zelf hoeft mee te nemen is een grijs potlood, 
een notitie-/tekenboek en je smartphone.  
LET OP DE VEILIGHEID VAN DE KUNSTWERKEN EN JE MEDEBEZOEKERS! 

ALGEMENE OPDRACHTEN 
 
MOOI / NIET MOOI 
Zoek twee werken op waarvan het ene je aanspreekt en het andere juist niet. Vergelijk ze 
met elkaar. Waarom vind je het ene mooi en het andere niet? Licht je keuze toe. Wat zijn de 
overeenkomsten en wat zijn de verschillen?  Kijk daarbij naar zowel de voorstelling, dus dat 
wat is afgebeeld en naar de vormgeving, techniek en kleurgebruik.  
 
SELFIE 
Een selfie is een gefotografeerd zelfportret meestal gemaakt met een smartphone. Een van 
de typische kenmerken is dat op de foto vaak te zien is dat de persoon die is afgebeeld de 
camera vasthoudt, maar je kunt ook een ander creatief idee verzinnen. 
 
Maak van een kunstwerk in het museum een ‘selfie’ door je camera voor het werk te 
houden, alsof de telefoon door de geportretteerde wordt vastgehouden. Gebruik een 
kunstwerk naar keuze.  
Wees wel heel voorzichtig met het kunstwerk! Kom niet te dicht bij en raak het niet aan. 
 
WAT BETEKENT KUNST VOOR MIJ?  
Maak de volgende zin twee keer af, “Voor mij is kunst.…. “  
Zoek nu minimaal twee verschillende kunstwerken die aansluiten op jouw stelling. 
Schrijf op welke kunstwerken je hebt gekozen en maak er een foto van. 
 
VLOG  
Maak een vlog van je museumbezoek. 
Vertel waar je bent, waarom je hier bent en wat je er van vind. 
Kies een werk uit dat je raakt, of juist helemaal niet (waarbij je je bijvoorbeeld afvraagt 
waarom het in het museum hangt of staat) en benoem dit in je vlog. 
 
GADGET 
Laat je inspireren door de kunstwerken in het museum en maak een ontwerp voor een 
gebruiksvoorwerp (tas, cd-hoes, schoenen of iets anders). Zorg dat elementen van het 
gekozen kunstwerk terug te zien zijn in je ontwerp (bv vormen, textuur, kleur etc)  




