
Samen leren en creëren
Het KunstKabinet is een kerndoelendekkende 
lesmethode voor kunst- en erfgoed educatie in de 
basisschool. Het biedt een hoogwaardige doorlopende 
leerlijn (gr 1-8). De leerlingen leren over alle grote 
kunststromingen, kunstenaars, kunstdisciplines en 
kunsttechnieken. Veel grote Nederlandse musea en de 
Canon van Nederland hebben aan Het Kunstkabinet 
meegewerkt. 

Het Kunstkabinet voorziet in alle materialen, 
achtergrondinformatie en kunstkennis! De kinderen 
gaan mozaïeken als Gaudi, drippen als Pollock, gipsen 
als Kuijpers en schilderen als Monet; zelfstandig en 
coöperatief in kleine groepjes van 4 tot 6 leerlingen.

Podiumkunsten
De lessen (gr 1-8) van het Minitheater 
en het klassikale spelprogramma van 
Blikopener bereiden de leerlingen 
voor op belangrijke aspecten van de 
podiumkunsten Drama, Dans en Muziek.

Opbouw van de lessen
Voor iedere groep zijn er 10 à 15 lessen. 
Deze hebben allemaal dezelfde structuur. 
In iedere les wordt gewerkt met Hoofd, 
Hart en Handen!
1. Iedere les begint met een beschouwingsfi lmpje (ca 5 minuten in de leerlingportal)
2. Dan volgen de refl ectievragen (te beantwoorden op het refl ectieblad)
3. Daarna gaan de leerlingen creatief aan de slag met het verwerkingsmateriaal
4. Tenslotte presenteren ze hun werk en evalueren ze hun proces en product

Ontwikkeling van basiskennis voor deelname 
aan ‘het kunstmenu’
Met de inzet van het KunstKabinet in het schoolrooster leren 
leerlingen binnen de muren van de school over kunst en hoe ze een 
eigen relatie met kunst kunnen aangaan. Bij een bezoek aan een 
voorstelling of museum van ‘het kunstmenu’ komen ze dan pas 
echt goed beslagen ten ijs! 

Leerlingen leren dat kunst alleen bestaat bij gratie van de kijker. Hoe beter de 
kijker heeft leren kijken, hoe mooier de culturele ervaring zal zijn!
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Kunsteducatie laagdrempelig voor de leerkracht
Werken met Het Kunstkabinet maakt kunst- en erfgoededucatie zeer 
laagdrempelig voor de leerkracht. De leerlingen gaan zelfstandig in kleine 
groepjes aan de slag met de kant-en-klare leskisten en lesbrieven. Zo kan 
iedereen kunstlessen geven, ook als je persoonlijk minder affi  niteit kennis 
hebt van kunst! 

Contextrijk en zelfsturend voor de leerlingen
De lessen van Het Kunstkabinet zijn contextrijk en volledig zelfsturend voor 
de leerlingen. Ze kunnen met iedere les zelfstandig aan de slag met:
• De introductiefi lmpjes (in de portal) met kunstbeschouwing
• Kant-en-klaar lesmateriaal (leskisten en lesbrieven)
• Alle materialen uit het meubel van het KunstKabinet
• Registratie- en evaluatiebladen

Digitale leeromgeving
In de digitale leeromgeving (ckcportal.com) van 
het KunstKabinet bevinden zich alle lesbrieven 
en fi lmpjes van de lesmethode. De portal biedt 
verdieping en verbreding voor zowel leerkracht als 
leerling.

Aan de slag met hoofd, hart én handen!
Iedere lesactiviteit start met een kunstbeschouwingsfi lmpje (Hoofd) dat 
de leerlingen in de digitale leeromgeving (www.ckcportal.com) bekijken. 
Daarna volgen de refl ectievragen waarbij de leerlingen hun mening, gevoel 
en ideeën met elkaar bespreken (Hart). Vervolgens gaan ze creatief aan de 
slag (Handen) en maken ze een eigen kunstwerk. Iedere opdracht wordt 
afgesloten met een presentatie en een evaluatie. 

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



Ontwikkeling van algemene vaardigheden
Naast kennis over kunststromingen, kunstenaars, kunsttechnieken en 
beeldaspecten, leren de leerlingen met de lessen van Het KunstKabinet ook 
algemenere vaardigheden zoals:

 ✓ ‘Goed kijken’ 
 ✓ Analyseren van en refl ecteren op kunstuitingen 
 ✓ Refl ecteren op hun eigen werk en het werk van anderen
 ✓ Hun woordenschat verbreden
 ✓ Hun uitdrukkingsvaardigheid verbeteren
 ✓ Ervaren van verschillen in meningen en smaken
 ✓ Begrijpend lezen

Sluit aan bij geschiedenis (erfgoed) educatie
Omdat meer dan de helft van de Canonvensters van de Canon van 
Nederland in de Kunstkabinet lessen verwerkt zitten, kan er een eenvoudige 
link gelegd worden met de leerlijn geschiedenis.

Sluit aan bij handvaardigheid in de basisschool
Met deze Kunstlessen worden de diverse technieken en  
verwerkingsmaterialen op een contextrijke (kunst gerelateerde) wijze 
ingezet. Een verrijking van handvaardigheid of het atelier programma van 
de school!

Het KunstKabinet nu in 3 opties:

 ✓ 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,-

Bekijk de praktijkfi lmpjes op 
onze website

Probeer nu gratis uit!
Probeer gratis het abonnement 2 weken uit in uw school. Vraag nu een proefabonnement aan via 

info@creativekidsconcepts.com.

Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener:
Samen leren en creëren; met Hoofd, Hart en Handen!

Of vraag een gratis proefl es aan op www.talenttorens.nl, www.creativekidsconcepts.com 
of bel ons op 0113 257000.


