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4. Geloof in de kunst – docentenhandleiding  
 
Door: Paula Hertogh 
 
Niveau: bovenbouw vwo* 
Vak: Kunst Algemeen 
 
Deze les is voor leerlingen die de stof van het thema Cultuur van de Kerk beheersen. Zij herhalen de 
belangrijkste kenmerken van de beeldende kunst uit deze periode en werken aan vaardigheden zoals leren 
beschrijven, onderzoeken en interpreteren, rekening houdend met visies, doelen, tijd plaats en functie 
(eindexamen domein A). Deze les sluit aan bij ART-History, Cultuur van de Kerk van de 11e t/m de 14e 
eeuw, pag. 4-44. 
 
* Als u dit thema ook met de havo bespreekt, is deze les ook uitstekend voor havo-klassen te gebruiken. U 
kunt dit format uiteraard ook toepassen op de andere onderdelen uit de ART-History-delen. 
 
Opbouw van de les: 

1. Kennismaking – de opdracht; 
2. Een korte herhaling van de stof (klassikaal);  
3. Brainstorm: leerlingen maken een woordspin (in viertallen); 
4. Leggen van een woordster (in duo’s); 
5. Vragenlijst naar aanleiding van de woordster (ieder voor zich); 
6. Reflectie (in eigen groep en daarna klassikaal). 

 
1. Kennismaking – de opdracht voor de leerlingen 

Stel je voor dat een museum jullie klas vraagt een tentoonstelling te maken over middeleeuwse religieuze 
kunst. Het museum wil zijn publiek kennis laten maken met deze bijzondere periode in de beeldende 
kunst. Jullie onderzoeken welke thema’s en ontwikkelingen een belangrijke rol spelen in deze periode. 
Jullie verdelen de klas in viertallen. Elk viertal krijgt een eigen thema en mag een zaal van het museum 
inrichten met kunstwerken die de ontwikkelingen binnen dit thema goed laten zien. Alle zalen bij elkaar 
moeten de bezoeker een goed overzicht van de middeleeuwse beeldende kunst geven.  
 

2. Herhaling van de stof (klassikaal) 
 
Met de bijgesloten afbeeldingen kunt u de belangrijkste kenmerken van de beeldende kunst uit de 
middeleeuwen (11e t/m 14e eeuw) herhalen.  
 

   
 
Afb. 1 Anoniem, Christus Pantocrator, Mozaïek in de kathedraal van Cefalù, Sicilië (12e-eeuws). 
Afb. 2 Gislebertus, Het laatste oordeel, timpaan kathedraal van Autun (ca. 1130). 
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Onderwerpen: donkere middeleeuwen, angstige en onzekere 
tijd, leven op aarde is slechts een doorgang naar het hiernamaals (hemel en hel). 
 
 

  
 
Afb. 3 Anoniem, icoon Heilige Drievuldigheid (oorspronkelijk 14e-eeuws). 
Afb. 4 Anoniem, Zwabisch handschrift, Annunciatie (ca. 1150). 
 
Onderwerpen: beeldende aspecten; romaans en later gotiek, statische figuren, plooival wel plastischer, 
geen individuele uitdrukkingen, perspectief afwijkend, goudkleurige achtergrond. 
 
 

  
 
Afb. 5 Melchior Broederlam, Annunciatie (ca. 1398). 
Afb. 6 Geertgen tot Sint Jans, Man van Smarten (ca. 1480). 
 
 
Onderwerpen: opkomst devotie, kunst wordt meer invoelbaar, medeleven en mededogen, achtergrond 
wordt landschap of huiselijk, emoties op gezichten te zien, meer individueel. 
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3.  Brainstorm (in groepjes van vier) 
 

 
 
 
Verdeel thema’s over de groepjes (opdrachtgevers, vormentaal, functie, voorstelling, beeldende aspecten 
enz.). Laat ze hun thema in het midden zetten en vrij brainstormen over wat ze allemaal weten over dit 
thema, in relatie tot Cultuur van de Kerk. 
NB U vindt de woordspin ook als losse bijlage in de Lessenbank. 
 

4. Woordster leggen (in duo’s)  
 
 

 
 
Vervolgens splitsen de viertallen zich op in tweetallen. Elk tweetal schrijft het thema van hun groepje in 
het midden van de woordster. In de vier poten zetten ze vier belangrijke kenmerken die ze bedacht 
hebben bij het maken van de woordspin.  
 
Vervolgens zoeken ze afbeeldingen die bij deze begrippen horen. U vindt in de bijlage in de Lessenbank 
suggesties, uiteraard kunt u zelf ook suggesties doen of de leerlingen op internet zelf bijpassende 
afbeeldingen laten zoeken. Ook de Woordspin vindt u als losse bijlage in de Lessenbank. 
Ze leggen die afbeeldingen in de woordster. De afbeelding linksboven moet zowel het kenmerk in de 
linkerpoot als de bovenste poot illustreren, enz.   
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5. Vragenlijst (individueel) 

 

Vragenblad woordster voor leerlingen  
 
 
Je hebt vier begrippen en vier afbeeldingen gelegd. Welk verband is 

er tussen de begrippen en de afbeeldingen? Begin linksboven en ga  

dan met de klok mee. 

 
1.Ik heb afbeelding ____________________________________ linksboven gelegd.  

Deze afbeelding past bij begrip ______________ en bij begrip______________ omdat 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Ik heb afbeelding ____________________________________ rechtsboven gelegd.  

Deze afbeelding past bij begrip ______________ en bij begrip______________ omdat 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. Ik heb afbeelding ____________________________________ rechtsonder gelegd.  

Deze afbeelding past bij begrip ______________ en bij begrip______________ omdat 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Ik heb afbeelding ____________________________________ linksonder gelegd.  

Deze afbeelding past bij begrip ______________ en bij begrip______________ omdat 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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NB Leerlingen vullen deze woordster bij voorkeur individueel in. Zo wordt elke leerling gedwongen om 
voor zichzelf onder woorden te brengen waarom een afbeelding bij de twee begrippen in de 
aangrenzende poten past. Hierbij moeten ze theoretische kennis combineren met wat ze zien op de 
afbeelding. Als ze de theoretische kennis goed toepassen op de afbeelding, moeten ze dit ook nog weten 
te verwoorden. Het is dus een opdracht die veel verschillende aspecten combineert. 
 

6. Reflectie naar keuze klassikaal of in groepen 
Leerlingen leggen aan elkaar uit waarom ze bepaalde kenmerken gekozen hebben, en waarom ze daar 
de gekozen afbeeldingen bij hebben gelegd.  
Ze presenteren hun ideeën als eerste opzet voor de tentoonstelling aan het museum. U als docent bent 
de museumdirecteur. 
 
1. De twee duo’s komen weer bij elkaar in het viertal dat de woordspin legde. Samen bespreken ze de 

ideeën. Welke zijn het beste? Of: hoe richten ze de zaal in en welke kenmerken laten ze zien? 
Ze kiezen per groepje een woordvoerder, die hun ideeën gaan uitleggen aan de rest van de klas. 
 

2. Als alle woordvoerders aan de beurt zijn geweest, bedenken alle leerlingen gezamenlijk een goede 
volgorde van de zalen: welk onderwerp komt eerst aan de beurt? Welke daarna? 
Ze maken een voorstel voor de tentoonstelling, met daarbij een overkoepelend thema. Daarna 
kunnen ze eventueel een titel voor de tentoonstelling bedenken.  
 

3. Wanneer de leerlingen het concept voor hun voorstelling af hebben, kunnen ze dit aan u als 
museumdirecteur presenteren. 
 

 
Tips 
- Deze les is uitgewerkt voor ART-History Cultuur van de Kerk, van de 11e t/m de 14e eeuw. Uiteraard 

kunt u ook andere periodes of disciplines als muziek, theater of dans kiezen. Leerlingen kunnen ook 
per groepje een discipline uit een periode kiezen, waarbij ze in de reflectie verbanden kunnen 
leggen tussen de disciplines en zo een totaalbeeld van een periode kunnen schetsen. 

- Het is ook mogelijk ieder groepje een kunsthistorische periode te laten onderzoeken, waarbij ze 
uiteindelijk met elkaar verschillen, overeenkomsten en verbanden tussen alle periodes kunnen 
benoemen. 

- U kunt deze les uitbreiden door bijvoorbeeld leerlingen een tekstboekje te laten maken bij de 
tentoonstelling. U kunt ook vakoverstijgend werken door dit boekje bijvoorbeeld in een andere taal 
te laten schrijven of door bijvoorbeeld de context ruimer te schetsen door ook geschiedenis bij de 
opdracht te betrekken. Om de aandacht van het publiek te bedenken kunnen leerlingen promotie- 
of marketingactiviteiten bedenken.  

 
  


