
 
 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 m.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!  
 
DOE OPDRACHT BOB DYLAN 

UITZICHT 

Kies één portret uit en teken iets waar hij of zij naar kijkt. Gebruik je fantasie!    
 
DOE OPDRACHT BOB DYLAN 

IN DE STIJL VAN DYLAN 
Zoek in je photo gallery op je smartphone naar een selfie en teken deze na in de stijl van Bob Dylan.  
 

DOE OPDRACHT JEROEN KRABBÉ 

ZWART-WIT 

De werken van Jeroen Krabbe zijn een explosie van kleur en je hebt daarin vast je voorkeur. Welk 

schilderij vind je wat kleur betreft het mooist? 

Kies een paar werken uit (waaronder het werk dat je wat kleur betreft heel mooi vindt) en maak er 

zwart-wit foto’s van. Welk werk spreekt je nu het meeste aan? Wat is er anders? 

 

DOE OPDRACHT JEROEN KRABBÉ 

ABSTRACT 

Zoek op je smartphone naar een afbeelding van een landschap en teken deze na in de stijl van Jeroen 
Krabbé. Maak de voorstelling onherkenbaar, abstract en gebruik vereenvoudigde vormen.  
 
DOE OPDRACHT FRISO TEN HOLT 

GLAS-IN-LOOD RAAM 

Ontwerp zelf een glas-in-lood raam voor je slaapkamerraam en verwerk je eigen hobby’s / dingen die 

met jou te maken hebben erin. 

 

DOE OPDRACHT FRISO TEN HOLT 

STILLEVEN 

Kies een stilleven uit en teken het na in dezelfde compositie, maar verander de vormen.  

 

DOE OPDRACHT FRISO TEN HOLT 

ACHTERGROND 

Kies een schilderij uit van Friso ten Holt en teken het na maar plaats het in een andere achtergrond. 

Bijvoorbeeld een boslandschap in plaats van een zeelandschap. 

 

DOE OPDRACHT ZOMEREXPO 

TABLEAU VIVANT 

Maak met een groepje van vier leerlingen een uitbeelding in een "tableau vivant" (levend schilderij, 

groep personen als beeldengroep) wat te maken heeft met water. Maak er een foto van. 

 

DOE OPDRACHT ZOMEREXPO 

GEDICHT 



Kies een kunstwerk uit (2D of 3D) en maak er een gedicht bij in 5 zinnen.  

 

DOE OPDRACHT ZOMEREXPO 

FLYER 

Museum de Fundatie geeft jou de opdracht om een flyer te maken voor de ZomerExpo. 

Zoek een kunstwerk in de tentoonstelling als uitganspunt voor je flyer. Maak een ontwerp 
waarbij je het publiek uitnodigt naar het museum te komen. Gebruik een passend lettertype. 
 
ALGEMENE DOE-OPDRACHT 
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.  
 
ALGEMENE DOE-OPDRACHT 
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.  
 
ALGEMENE DOE-OPDRACHT 
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.  
 
ALGEMENE DOE-OPDRACHT 
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.  
 
ALGEMENE DOE-OPDRACHT 
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).  

 


