
Koers-Kunsteducatie
Primair onderwijs

Villa Mondriaan biedt verschillende

educatieve programma’s aan voor het 

primair onderwijs. In dit document

vindt u per rondleiding en workshop

de hernieuwde leerdoelen die

aansluiten op het kerndoelenboekje. 
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Waarom Villa Mondriaan? 
Museum Villa Mondriaan houdt scherp de ontwikkelingen in

de gaten die zich voordoen in de Nederlandse samenleving.

De onderwerpen (immaterieel) erfgoed, schilderkunst en

kunstgeschiedenis worden aan de hand van 21ste-eeuwse

vaardigheden uitgewerkt. Deze vaardigheden stomen

leerlingen klaar voor de huidige netwerksamenleving,

doordat wordt ingezet op de hard skills en soft skills

communiceren, samenwerken, sociale en culturele

vaardigheden, zelfregulering, kritisch denken, creatief

denken en probleemgericht werken. 

Het museum als pedagogisch-didactisch instituut zet in op

associatie, creativiteit en empathie, door middel van het

construeren van kennis in groepsverband. Leerlingen trainen

het associatieve vermogen door te kijken naar kunst. Onze

rondleiders helpen de leerlingen door vragen te stellen die

putten uit de belevingswereld. Aan de hand van de methode

Visual Thinking Strategies denken kinderen na over diepere

lagen achter het kunstwerken. Meningsvorming speelt

daarbij een belangrijke rol.

Pedagogisch, didactisch museum

Associatief, creatief en empathisch 

Gesitueerd in de voormalige villa waar Mondriaan opgroeide

beschermt en toont Villa Mondriaan cultureel erfgoed. De

basis die Mondriaan in Winterswijk heeft gelegd is

fundamenteel voor zijn transformatie van realistisch

schilder naar kunstenaar van wereldformaat. Het museum

biedt nog steeds ruimte voor talentontwikkeling. 

"Kinderen kijken vaker zonder waardeoordeel

omdat ze het abstracte werk van Mondriaan nog

niet kennen. Dat maakt dat kinderen veel vrijer zijn

in hun associatie en fantasie!"
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In eigen woorden uitleggen wat de functies zijn van een

museum: namelijk bewaren en tonen;

In eigen woorden uitleggen wat de connectie is tussen

Villa Mondriaan en Mondriaan. 

De kinderen bekijken geconcentreerd de kunstwerken;

De kinderen kunnen proactief vertellen over de

onderdelen waaruit een schilderij bestaat: de

verschillende soorten verf op een ondergrond. 

De kinderen bekijken de kunstwerken;

De kinderen horen dat deze kunstwerken van Mondriaan

zijn;

De kinderen stellen vragen over dat wat te zien is: de

schilderijen;

De kinderen luisteren naar elkaar. 

1.Tijdens het bezoek maken de kinderen spelenderwijs kennis

met het museum. Middels het beantwoorden van vragen

tijdens een rondleiding van 1 uur kunnen kinderen:

2. De kinderen maken tijdens een rondleiding of workshop

passief kennis met schilderkunst en kunnen in enkele

minuten vertellen dat een schilderij (over het algemeen)

bestaat uit verf op een ondergrond. 

3.De kinderen maken tijdens een rondleiding of workshop

actief kennis met de kunstwerken van de jonge Mondriaan (in

zijn levensloop van 0 tot 20 jaar) middels kijken, luisteren,

ruiken, voelen en praten. 

Tijdens één van de speciale rondleidingen kunt u

werken aan de leerdoelen, zoals De Mondriaan

Experttour of de Op avontuur in Villa Mondriaan tour.

Primair onderwijs, groep 1-4
Vaardigheden: creatief denken, communiceren,

sociale en culturele vaardigheden. 
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De kinderen durven in groepsverband antwoord te geven;

De kinderen moeten goed kijken naar kleur en compositie

om antwoord te kunnen geven op de vraag (ze hoeven

geen begrip te hebben van de term “compositie”). 

De kinderen wijken zichtbaar af van de voorbeelden die

worden gegeven. 

4. De kinderen zijn in staat om hun onderzoekend vermogen

te oefenen middels het stellen- en beantwoorden van vragen

tijdens een rondleiding. 

5. De kinderen kunnen na een workshop of rondleiding van 1

uur uitleggen waarom niet iedereen dezelfde mening heeft

over een kunstwerk. 

6. Tijdens een creatieve workshop van 1 uur kunnen de

kinderen zich vrij (en veilig) voelen om een eigen invulling te

geven aan de opdracht: zich creatief ontplooien. 

7. Tijdens een creatieve workshop van 1 uur kunnen de

kinderen zichtbaar en auditief begrip opbrengen voor elkaars

creaties: alle tekeningen zijn “goed”. 

Onder begeleiding van een rondleider verkent u met

behulp van de leskist het museum. Door het uitvoeren

van vier verschillende opdrachten leren kinderen het

werk van de beroemde kunstenaar Piet Mondriaan

kennen. 

Primair onderwijs, groep 1-4
Vaardigheden: creatief denken, communiceren,

sociale en culturele vaardigheden. 
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Primair onderwijs, groep 5-8
Vaardigheden: communiceren, samenwerken,

sociale en culturele vaardigheden, creatief

denken. 

De leerling krijgt inzicht in de opbouw van het materiaal

verf;

De leerling kan, doordat inzicht is verworven in het

maakproces, experimenteren met verschillende kleuren

verf. 

De kinderen kunnen uitleggen met welk doel verf en

kwasten worden gebruikt;

De kinderen kunnen in het eigen hoofd herhalen hoe een

schilderij tot stand komt. 

De kinderen kunnen uitleggen dat iedereen op een andere

manier op een idee komt en daarmee op een andere

manier “creëert”.

8. Tijdens de workshop “Maak je eigen verf” van één uur 

kunnen de kinderen op basis van zonnebloemolie of eigeel en

pigmenten door elkaar te roeren, zelf verf creëren. 

9. De kinderen leggen in eigen taalgebruik uit dat de

kunstwerken van Mondriaan gemaakt zijn met verf en met

een kwast en hebben daarbij begrip van de termen “creëren”

en “creatief proces”:

De kinderen kunnen in eigen woorden uitleggen wat de

vakterm “realistisch” behelst; 

De kinderen kunnen in eigen worden uitleggen wat de

vakterm “abstractie” behelst. 

De kinderen kunnen in eigen woorden uitleggen dat

vernieuwing verwijst naar de poging om het bestaande op

een positieve manier te veranderen. 

De kinderen kunnen in eigen woorden uitleggen dat

erfgoed een gezamenlijk erfenis is van Nederland;

De kinderen kunnen in eigen woorden uitleggen waarom

het werk van Mondriaan gezien kan worden als erfgoed. 

10. De kinderen kunnen na een rondleiding of workshop een

onderscheid maken tussen realistische kunst en abstracte

kunst. 

11. Tijdens een rondleiding of workshop verwerven de

kinderen basale kennis over- en krijgen (eventueel)

waardering voor het cultureel erfgoed van Mondriaan: zijn

abstracte werken de ontwikkeling van De Stijl. 

12. De kinderen hebben begrip van de manier waarop erfgoed

ontstaat, in het geval van Mondriaan: middels vernieuwing:

13. De kinderen kunnen aantonen dat hij/zij begrijpt dat Piet

Mondriaan zijn werk kan worden beschouwd als onderdeel

van Nederlands erfgoed:

Wist u al dat kinderen in het

Villa atelier zelf aan de slag

gaan met kunst? Alle

workshops vindt u op

villamondriaan.nl. 5



De kinderen zijn in staat om hun eigen mening te

formuleren (zelfregulering);

De kinderen zijn in staat om hun eigen mening op een

heldere manier te communiceren naar leeftijdgenoten en

de museumdocent. 

De kinderen begrijpen dat “maken” altijd een creatief

proces is waarbij het eindresultaat niet het belangrijkste

is;

De kinderen zijn in staat om, alleen of als deelnemers van

een groep, voor de klas in heldere bewoording te vertellen

over het eigen kunstwerk. 

14. De kinderen vormen tijdens een rondleiding of workshop

een mening over de kunstwerken in museum Villa Mondriaan

en zijn in staat dit in eigen woorden te vertellen aan

klasgenoten en de museumdocent. 

15. De kinderen leren om het eigen creatieve proces en de

uitkomst hiervan, alleen of als deelnemer in een groep, aan

derden te tonen. 

Primair onderwijs, groep 5-8
Vaardigheden: communiceren, samenwerken,

sociale en culturele vaardigheden, creatief

denken. 

Tijdens Mijn Museum krijgen leerlingen de kans om

hun eigen werk te presenteren, te cureren en hun

expositie te openen!
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De kinderen zijn in staat om hun eigen mening te

formuleren (zelfregulering);

De kinderen zijn in staat om hun eigen mening op een

heldere manier te communiceren met hun klasgenootjes. 

De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen dat “de

kunsten” slaat op vier disciplines, namelijk: dans, theater,

muziek en beeldende kunst. 

16. De kinderen vormen een mening over het eigen kunstwerk

en dat van klasgenoten en zijn in staat om dit in eigen

woorden te vertellen aan klasgenoten. 

17. De kinderen kunnen na het volgen van een rondleiding of

workshop in enkele minuten uitleggen wat het verschil is

tussen beeldende kunst, muziek, theater en dans. 

18. De kinderen zijn in staat om na een rondleiding of

workshop voor zichzelf een definitie te formuleren van de

categorieën (die in de westerse wereld worden gehanteerd)

namelijk: kunst en non-kunst. 

19. De kinderen zijn zich ervan bewust dat het begrip “kunst”

voor iedereen een andere betekenis heeft, een schilderij is

niet per definitie een kunstwerk. Het kan ook gaan om kitsch

of huisvlijt. 

Primair onderwijs, groep 5-8
Vaardigheden: communiceren, samenwerken,

sociale en culturele vaardigheden, creatief

denken. 

Weten de kinderen al

meer over Mondriaan?

Daag ze dan uit tijdens

de Experttour!
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