
Hoogwaardige kunst- en erfgoededucatie in de school 
Het Kunstkabinet biedt de basisschool een kerndoelendekkende, doorlopende leerlijn 
(gr 1 t/m 8) voor cultuureducatie. De leerlingen leren over alle kunstdisciplines, 
technieken, beeldaspecten, grote kunststromingen en kunstenaars. Cultuureducatie 
reikt hen de benodigde ‘tools’ aan om (nog) meer te kunnen genieten van 
kunstuitingen. Zo leren ze op de basisschool een eigen relatie met Kunst aan te gaan.

Veel grote Nederlandse Musea en de Canon van Nederland hebben aan Het 
KunstKabinet meegewerkt. Het Kunstkabinet voorziet in alle lesbrieven, materialen, 
achtergrondinformatie en kunstkennis! De lessen kunnen zowel klassikaal als 
coöperatief in kleine groepjes van 4 tot 6 leerlingen worden ingezet. 

Laagdrempelig voor de leerkracht
Zo kan ook een leerkracht die zelf weinig affi  niteit met kunst heeft toch eenvoudig 
hoogwaardige kunsteducatie bieden in de eigen klas. 

Creatief en refl ectief; met Hoofd, Hart en Handen!
Iedere lesactiviteit van het Kunstkabinet start met een kunstbeschouwingsfi lmpje 
(Hoofd). Dan volgen de refl ectievragen (Hart) waarbij de leerlingen hun mening, 
gedachten of ideeën met elkaar bespreken. Vervolgens gaan ze creatief aan de slag 
(Handen) en maken ze een eigen kunstwerk. Iedere opdracht wordt afgesloten met 
een evaluatie en presentatie van het eigen werk. Het Kunstkabinet: samen leren en 
creëren; met Hoofd, Hart en Handen!

Podiumkunsten
In zowel de lesactiviteiten van het 
Minitheater als het groepsspel 
Blikopener leren de leerlingen 
spelenderwijs over alle aspecten van 
de podiumkunsten: Drama, Dans en 
Muziek!

Het KunstKabinet
Voor Kunst- & Erfgoededucatie in de basisschool (gr. 1-8)

Meewerkende musea: Het 
van Goghmuseum, Centraal Museum 
Utrecht, Kröller-Müller Museum, 
Rijksmuseum Amsterdam, en veel 
meer…..

Canon van Nederland
In samenwerking met Entoen.nu zijn 
meer dan de helft van de 
Canonvensters verwerkt in de lessen 
van Het KunstKabinet. Koppel deze 
lessen dus eenvoudig aan je 
geschiedenisonderwijs!

Het KunstKabinet is nu in 3 varianten verkrijgbaar: 

1. Het KunstKabinet XL 
2. Het KunstKabinet Basic 
3. Het KunstKabinet Abonnement 

(zie volgend blad) 



 ✓ Toegang digitale leeromgeving:
 » 10 à 15 lessen per groep met 
kunstbeschouwing

 » Online teamcursus ‘Cultuureducatie in het 
basisonderwijs’

 ✓ Lesmateriaal naar keuze additioneel 
verkrijgbaar via webshop

Het KunstKabinet 
Abonnement

Vanaf 
€ 195,- school/jaar
€ 1,25 leerling/jaar

 ✓ Meubel met 
lesmateriaal 
Voor alle 120+ lessen 
(10 à 15 lessen per 
groep) voor groep 1-8 

Het KunstKabinet XL

 ✓ Meubel met 
lesmateriaal 
voor 5 à 6 lessen per 
groep, voor groep 1-8 

 ✓ 20 jaar toegang 
digitale 
leeromgeving: 
 » 10 à 15 lessen 
per groep met 
kunstbeschouwing

 » Online teamcursus 
‘Cultuureducatie in 
het basisonderwijs’

 ✓ 10 jaar toegang 
digitale 
leeromgeving: 
 » 10 à 15 lessen 
per groep met 
kunstbeschouwing

 » Online teamcursus 
‘Cultuureducatie in 
het basisonderwijs’

Het KunstKabinet Basic

€ 9.250,-
€ 5.995,-

De 3 varianten van Het KunstKabinet

Het KunstKabinet XL Basic Abonnement
Digitale leerling lesbrief 
van alle lessen in digitale 
leeromgeving

ja ja ja

Fysieke leerling lesbrief in de 
leskist 

van alle 10-15 lessen per groep van 5-6 lessen per groep geen

Digitale leerkracht lesbrief 
van alle lessen in digitale 
leeromgeving

ja ja ja

Fysieke leerkracht lesbrief in 
de leerkrachthandleiding

van alle 10-15 lessen per groep van 5-6 lessen per groep geen

Leskisten en materiaal voor alle 10-15 lessen per 
groep

voor 5-6 lessen per groep geen, wel additioneel 
verkrijgbaar in webshop

Inclusief verrijdbaar 
opbergmeubel

ja, alles in 3 XL meubels 
(onderbouw, middenbouw, 
bovenbouw)

ja, alles in 1 Basic meubel nee

Toegang tot digitale 
leeromgeving

20 jaar 10 jaar 1 jaar abonnement of
3 jaar abonnement

Kerndoelendekkend ja ja ja

Doorlopende leerlijnen 
Groep 1 tot en met 8

ja ja ja

Disciplines Beeldend, Erfgoed, Media
Drama, Dans, Muziek

Beeldend, Erfgoed, Media
Drama, Dans, Muziek

Beeldend, Erfgoed, Media

Incl Minitheater/Blikopener 
(drama, dans, muziek)

ja ja nee, wel additioneel 
verkrijgbaar in webshop

Aanschaf eenmalig € 9.250,- eenmalig € 5.995,- 1 jaar abonnement:
€ 195,- per school/jaar +
€ 1,50 per leerling/jaar

3 jaar abonnement:
€ 195,- per school/jaar +
€ 1,25 per leerling/jaar

Proefabonnement!
Probeer nu het Het KunstKabinet 3 maanden uit in uw school met het proefabonnement (inclusief 3 
materiaalboxen) van €165,- nu voor maar €95,-. Vraag aan via info@creativekidsconcepts.com.

Het KunstKabinet is een uitgave van Creative Kids Concepts BV www.creativekidsconcepts.com/hetkunstkabinet


