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Zelfstandig bezoek
Een zelfstandig bezoek aan het museum met een 
of meerdere klassen is altijd mogelijk in overleg 
met het museum. Zo’n bezoek kan bijvoorbeeld 
bestaan uit de volgende onderdelen:
•  een rondleiding door de docent van de school
•  een opdracht geformuleerd door de docent  

van de school
•  een van de kijkwijzers van het museum  
Kosten: kinderen tot 17 jaar gratis, begeleiders 
onderwijs gratis (normaal tarief: (€ 9,- p/p; 
Museumkaart, ICOM, Vereniging Rembrandt, 
Vrienden van de Fundatie gratis; Biebpas,  
CJP, studenten en groepen vanaf 10 bezoekers  
€ 6,- p.p.)

Interactieve rondleiding
Deze interactieve rondleiding door een van onze 
museumdocenten duurt 60 minuten en kan gaan 
over onze vaste collectie en/of een van de 
tijdelijke tentoonstellingen. De leerlingen gaan 
met een museumdocent in gesprek over de 
kunstwerken die er te zien zijn. De leerlingen 
worden uitgedaagd om hun mening en dat wat 
ze al weten over een bepaald onderwerp met 
elkaar te delen. Er wordt ingezoomd op 
beeldaspecten, een bepaald genre, een bepaalde 
stroming of thema dat aansluit op de lessen op 
school. Deze les kan goed gecombineerd worden 
met een kijkwijzer, zodat de klas gesplitst kan 
worden tijdens het bezoek.

Kosten: € 75,- per groep (60 minuten)  
of € 37,50 per groep (30 minuten)
Aanvangstijden in Zwolle: om 9.15u of  
om 10.20u (in overleg ook vanaf 11.30u)
Aanvangstijden in Heino: in overleg  
tussen 11.30u en 16.00u
Maximum aantal leerlingen: 15

Museumles
Een museumles wordt verzorgd door een van  
onze museumdocenten en bestaat uit een  
korte inter actieve rondleiding in combinatie  
met een zelfstandige opdracht. In totaal  
duurt een museumles 60 minuten. 
Kosten: € 75,- per groep
Aanvangstijden in Zwolle: om 9.15u of  
om 10.20u (in overleg ook vanaf 11.30u)
Aanvangstijden in Heino: in overleg  
tussen 11.30u en 16.00u
Maximum aantal leerlingen: 15
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Voor het voortgezet en hoger onderwijs in Zwolle 
en omgeving biedt Museum de Fundatie de 
bijzondere mogelijkheid om lessen te illustreren 
met topkunst. Leerlingen en studenten op alle 
niveaus kunnen op een laagdrempelige manier 
kennis maken met kunst en plezier beleven aan 
het kijken ernaar. In nauwe samenwerking met 
scholen en educatieve organisaties is een 
aantrekkelijk educatief aanbod ontwikkeld dat 
aansluit op de bestaande kerndoelen en 
doorgaande leerlijnen in het onderwijs. 

We verwelkomen graag iedereen die een 
opleiding volgt in Zwolle en omgeving tenminste 
één keer tijdens zijn of haar studietijd op een 
van onze locaties.

Ralph Keuning
Directeur

Foto: Frank van Hienen

Museum de Fundatie is een dynamisch museum en wil de passie voor de 
beeldende kunst overbrengen op een groot en breed publiek. Met zowel 
de eigen collectie als een aansprekend tentoonstellingsprogramma 
hebben we ons de afgelopen jaren ontwikkeld tot een plek waar 
uiteenlopende publieksgroepen voor het eerst geconcentreerd kennis 
maken met beeldende kunst.

VOORWOORD

Voor het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs bieden Museum de 
Fundatie en Kasteel het Nijenhuis verschillende mogelijkheden om kennis 
te maken met het museum, altijd volledig afgestemd op de doelgroep.  

Tips:

  Boek uw bezoek snel en overzichtelijk online via 
het digitale boekingsformulier op onze website.

  Kondig ook uw zelfstandige bezoek tijdig bij  
ons aan via educatie@museumdefundatie.nl.

  Neem voorafgaand aan uw bezoek de  
huisregels van het museum door met de 
leerlingen of studenten.
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VMBO - onderbouw HAVO - onderbouw VWO - MBO  /  Museum de Fundatie

KIJKWIJZER: ARCHITECTUUR 
Paleis a/d Blijmarkt is de Zwolse locatie van Museum de Fundatie. Dit neoclassicistische pand is 
gebouwd tussen 1838 en 1841. Het deed dienst als Paleis van Justitie en bood later onder meer 
onderdak aan de Rijksplanologische Dienst. In 2004/2005 is het Paleis a/d Blijmarkt naar een 
ontwerp van architect Gunnar Daan verbouwd tot kunstmuseum. In 2012/2013 is het pand 
spectaculair uitgebreid. Met behulp van deze kijkwijzer oefenen de leerlingen het benoemen van 
diverse kenmerken van een gebouw. De kijkwijzer is bedoeld om buiten het gebouw in te vullen. 
U kunt deze kijkwijzer gratis downloaden via onze website. 

VMBO - HAVO - VWO – MBO - HBO:  /  Kasteel het Nijenhuis

KIJKWIJZER: BEELDASPECTEN
Deze kijkwijzer helpt leerlingen kunst beschouwen waarbij duidelijk wordt wat de invloed is van de 
beeldaspecten op de formele, algemene en persoonlijke betekenis van het kunstwerk. 
Deze kijkwijzer is op twee niveaus beschikbaar. 
U kunt de kijkwijzers gratis downloaden via onze website. 

VMBO - HAVO - VWO – MBO - HBO  /  Kasteel het Nijenhuis

KIJKWIJZER: BEELDENTUIN 
In de beeldentuin van Kasteel het Nijenhuis staan veel beelden met als onderwerp: de mens.  
Elke kunstenaar benadert dit op zijn eigen manier: vanuit betekenis, materiaal of vorm.  
In de kijkwijzer maak je nader kennis met de verschillende manieren waarop kunstenaars zich 
bezighouden met het menselijk lichaam. Deze kijkwijzer is op twee niveaus beschikbaar.   
U kunt de kijkwijzers gratis downloaden via onze website. 

KIJKWIJZERS & 
MUSEUMLESSEN

55

Bovenbouw HAVO – bovenbouw VWO - HBO  /  Museum de Fundatie of Kasteel het Nijenhuis

KIJKWIJZER: STROMINGEN
Deze kijkwijzer helpt leerlingen bij het kijken naar en herkennen van belangrijke stromingen in  
de kunstgeschiedenis. Aan de hand van schilderijen en beeldhouwwerken onderzoeken leerlingen 
verschillen en overeenkomsten tussen de diverse stromingen. In overleg beschikbaar.
U kunt deze kijkwijzer gratis aanvragen via educatie@museumdefundatie.nl.
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PABO - docentenopleidingen  /  Museum de Fundatie of Kasteel het Nijenhuis 

MUSEUMLES: HET MUSEUM ALS LEERPLEK 
Een museumbezoek waarin de studenten onderzoeken wat Museum de Fundatie het basisonderwijs of 
voortgezet onderwijs te bieden heeft. De studenten gaan onder begeleiding van een museumdocent 
met elkaar in gesprek over onder andere de meerwaarde van museumbezoek voor leerlingen, de 
manier waarop je museumbezoek in schoolverband kunt voorbereiden en wat je met leerlingen in een 
museum kunt doen. Ze gaan een deel van een museumles van Museum de Fundatie zelf ervaren en 
maken kennis met het overige aanbod van het museum.

Alle leerjaren  /  Museum de Fundatie of Kasteel het Nijenhuis 

MUSEUMLES: ECHT OF IMITATIE  
In onze wereld worden we de hele dag geconfronteerd met beelden: stilstaande beelden maar ook 
bewegende beelden. Wat we ons vaak niet realiseren is dat veel van deze beelden, zoals reclames, 
filmpjes, videoclips, covers etc. hun inspiratiebron vinden in de kunstwereld. In deze les leren 
leerlingen wat de invloed is van de beeldende 
kunst in de hedendaagse beeldcultuur en worden 
ze uitgedaagd zich te laten inspireren door een 
kunstwerk en een ontwerp te maken voor een 
gebruiksvoorwerp.

Alle leerjaren

Bij tijdelijke tentoonstellingen zijn vaak aparte 
kijkwijzers en museumlessen beschikbaar. Dit 
wordt dan vermeld op onze website en  in het 
digitale boekingsformulier. 
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DUTCH IDENTITY – 
NEDERLANDSE 
PORTRETFOTOGRAFIE NU
16 januari t/m 17 april 2016
Museum de Fundatie

De hedendaagse Nederlandse portretfotografie 
staat al jaren internationaal in hoog aanzien. 
Maar wat maakt de Nederlandse portretfoto nou 
zo bijzonder? In een tijd waarin vrijwel iedereen 
een mobiele telefoon op zak heeft en er massaal 
(zelf)portretten gedeeld worden via social media, 
laat Dutch Identity zien dat een fotoportret 
zoveel meer kan zijn dan een willekeurige 
momentopname. 

ROOD! – HEILSTAATVISIOENEN 
UIT DE SOVJET-UNIE 1930-1941
16 januari t/m 17 april 2016
Museum de Fundatie

Na de Russische revolutie van 1917 besloten 
de machthebbers in de nieuwe Sovjet-Unie hun 
ideeën op een unieke wijze te gaan uitdragen. 
De Sovjet-ideologie zou worden gepresenteerd 
via radicale avant-gardistische ontwerpen, 
gemaakt door de culturele elite van het land. 
Als vurige aanhangers van de nieuwe orde 
vormden schrijvers en beeldend kunstenaars 
als het ware een artistiek leger dat net als het 
Rode Leger ten dienste van de staat stond. 
Vooral in de jaren dertig was er geen natie

ter wereld die zoveel eersteklas kunstenaars 
in dienst had voor propagandadoeleinden als 
de Sovjet-Unie.

ANS MARKUS – 
ALS IK JOU WAS…

23 januari t/m 17 april 2016
Museum de Fundatie en Kasteel het Nijenhuis

Een sterke betrokkenheid bij haar medemensen 
is typerend voor Ans Markus (1947), en met  
haar kunst geeft zij een stem aan breed levende 
gevoelens. In Zwolle toont Markus onder meer  
de recente schilderijenseries ‘Verborgen Verdriet’ 
en ‘De pijn van oud’. Op aangrijpende wijze 
onderzoekt zij hierin de schaduwkanten van  
het leven. Kasteel het Nijenhuis vormt het  
decor voor schetsen, tekeningen en kleinere 
schilderijen, alsook voor de sculpturen die 
Markus sinds enige jaren maakt.

TENTOONSTELLINGEN 2016
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DE LYRIEK VAN HET LANDSCHAP. 
100 JAAR EXPRESSIONISTISCHE 
LANDSCHAPSKUNST IN NEDERLAND

30 april t/m 18 september 2016
Kasteel het Nijenhuis

Gelijktijdig met de tentoonstelling 
WILDEN - Expressionisme van ‘Brücke’ en ‘Der 
Blaue Reiter’ in het museum in Zwolle wordt op 
Kasteel het Nijenhuis onder de titel De lyriek 
van het landschap een overzicht gegeven van 
100 jaar expressionistische landschaps-
schilderkunst in Nederland. De tentoonstelling 
laat zien hoezeer de verschillende vormen van
expressionisme rond 1900 van invloed zijn 
geweest op de Nederlandse schilderkunst, met 
name het landschapsgenre. Die invloed duurt 
zelfs voort tot op de dag van vandaag. 

ROB SCHOLTE’S 
EMBROIDERY SHOW
30 april t/m 18 september 2016
Museum de Fundatie

Copyright is een steeds terugkerend thema bij 
Rob Scholte. Ook in deze serie waar hij zo’n tien 
jaar geleden mee begon. Hij kocht bij alle 
kringloopwinkels en kofferbakmarkten 
borduurwerken op. Rob Scholte gunt deze 
werken de waardering die ze verdienen. Hij 
lijstte ze in met de achterkant naar voren, 
waardoor de vaak rafelige afwerking zichtbaar is. 
Juist omdat de afwerking aan de achterkant ons 
inzicht geeft in iemands persoonlijke werkwijze 
zegt deze eigenlijk meer over de maker van het 
borduursel dan de representatieve voorkant.  

SYBIL HEINEN – 
RUIMTE VOOR REFLECTIE
30 april t/m 18 september 2016
Kasteel het Nijenhuis

Haar ongewone materiaalgebruik -zoals het 
combineren van rubber en bladgoud, het 
boetseren met bouwmaterialen, het schilderen 
met kunstgras- en de gebruikte vormen zorgen 
samen voor de monumentaliteit die Heijnens 
werk kenmerkt. In ‘Ruimte voor reflectie’ legt ze 
een verband tussen sterfelijkheid/
vergankelijkheid en hoop voor de toekomst; 
tussen stilstand/aftakeling en voortgang. 

ZIE DE MENS

1 oktober 2016 t/m 15 januari 2017
Museum de Fundatie en Kasteel het Nijenhuis

Honderd portretten van honderd mensen uit de 
afgelopen honderd jaar. Uitgangspunt voor de 
tentoonstelling is het idee dat juist honderd jaar 
geleden, tussen 1910 en 1920, het artistieke 
mensbeeld radicaal veranderde. Fotografie werd 
belangrijker, abstractie bereikte zijn grote 
doorbraak. De objectieve weergave van het 
subject was niet langer het belangrijkste doel 
van een portret. De mensfiguur werd vooral een 
‘basisvorm’ waarop iedere kunstenaar zijn eigen 
visie projecteerde. De tentoonstelling laat zien 
hoe kunstenaars er de afgelopen eeuw in zijn 
geslaagd via de schijnbaar eenvoudige vorm van 
het portret de rijkdom en complexiteit van de 
moderne wereld op te roepen.

HANS VAN HOUWELINGEN – 
A POSTERIORI
23 januari t/m 17 april 2016
Museum de Fundatie

“Voor de troepen uit marcherend trekt de kunst 
een altijd vochtig spoor van moralisme achter 
zich aan”. Directeur Ralph Keuning vroeg Hans 
van Houwelingen om een tentoonstelling te 
maken over de Hannema collectie. In het 
historisch rijke decor van Kasteel het Nijenhuis 
met de door Dirk Hannema (1896-1984) 
verzamelde kunstwerken gaat de tentoonstelling 
a posteriori in op de frictie tussen actuele en 
historische condities van kunst. 

WILDEN – EXPRESSIONISME  
VAN ‘BRÜCKE’ EN ‘DER  
BLAUE REITER’
30 april t/m 18 september 2016
Museum de Fundatie

Niet de buitenwereld maar de binnenwereld, daar 
ging het de expressionisten om. Kunst als 
uitdrukking van de mens in zijn omgeving. 
Academische regels werden ingeruild voor 
subjectieve ervaringen. In Duitsland 
manifesteerde het expressionisme zich aan het 
begin van de 20ste eeuw in het werk van leden 
van de kunstenaarsgroeperingen ‘Brücke’ en ‘Der 
Blaue Reiter’. Bevrijd van de zichtbare 
werkelijkheid zochten kunstenaars als Alexej 
von Jawlensky, Wassily Kandinsky, Emil Nolde, 
Ernst Ludwig Kirchner, Franz Marc en Max 
Pechstein naar nieuwe schilderkunstige middelen 
om hun visie vast te leggen. Ongekend felle 
kleuren en krachtige vormen werden de dragers 
van ideeën en emoties. 



Museum de Fundatie
Blijmarkt 20
8011 NE Zwolle

Kasteel het Nijenhuis
’t Nijenhuis 10
8131 RD Heino/Wijhe

T 0572 388188
E educatie@museumdefundatie.nl

www.museumdefundatie.nl Fotografie: Fransje Stevens


