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4. Geloof in de kunst 

 
Door: Paula Hertogh 
 
Niveau: Bovenbouw vwo 
Vak: Kunst Algemeen 
 
In deze les onderzoeken jullie het thema Cultuur van de Kerk. De les is een herhaling van de belangrijkste 
kenmerken van de beeldende kunst uit deze periode. Jullie werken aan eindexameneisen en 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.  
 

    
 

Kennismaking 
Maak een voorstel voor een tentoonstelling.  
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.  
Vervolgens verdelen jullie 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.  
 

Brainstorm en woordspin 

Bespreek in de klas belangrijke thema’s, kenmerken 
en ontwikkelingen van de beeldende kunst in de 
middeleeuwen. Verdeel wat jullie gevonden hebben 
over verschillende groepen (elk van vier leerlingen). 
 
Als viertal gaan jullie brainstormen over jullie 
thema. Zet het thema/onderwerp van jullie groepje 
in het midden van de woordspin. Schrijf zoveel 
mogelijk ideeën rondom dit onderwerp in de 
woordspin. 
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Woordster  
Verdeel jullie viertal in twee duo’s. Zet het 
thema/onderwerp van jullie viertal in het midden van de 
woordster. Zet vervolgens vier belangrijke begrippen of 
kenmerken in de poten van de woordster. Zoek dan 
kunstwerken die passen bij die kenmerken.  
Je begint linksboven en legt daar een afbeelding van een 
kunstwerk dat te maken heeft met het kenmerk in de 
linker- en de bovenste poot van de woordster. Zoek zo vier 
afbeeldingen van kunstwerken uit. 
 

Als je klaar bent, kijk je naar de vragenlijst over deze woordspin. Deze vult ieder van jullie individueel 
in. 
 
Bespreek het voorstel in je groep 

Kom weer samen met het andere duo. Bespreek jullie 
ideeën. Welke zijn het beste? Of: hoe richten jullie je zaal in 
en welke kenmerken laten jullie zien? 
 
Kies dan een woordvoerder van jullie groepje, die jullie 
ideeën uitlegt in de klas. 
 
 
 
 
 
 

 
Bespreek het voorstel in de klas 

De woordvoerders leggen hun voorstel uit aan de klas.  
Als alle woordvoerders aan de beurt zijn geweest bedenken 
jullie met elkaar een goede volgorde van de zalen: welk 
onderwerp komt eerst aan de beurt? Welke daarna? 
 
Maak een voorstel voor de tentoonstelling, met daarbij een 
overkoepelend thema. Bedenk een titel voor de 
tentoonstelling. Dit concept presenteren jullie vervolgens 
aan de museumdirecteur (jullie docent). 
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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 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 


