
Oude Meesters 
in de Klas

nieuw!



Geef een permanente boost aan 
het kunst- en cultuuraanbod

Stel je voor: je zit een heel jaar lang in een klas waar De Nachtwacht op groot formaat 
aan de muur hangt. Zelfs als er de rest van het jaar niet veel aandacht aan het schilderij 
wordt besteed, zal dit kunstwerk zich blijvend in je geheugen nestelen. En dát is precies 
het doel van de Oude Meesters in de Klas-collectie! 

Triggert fantasie en nieuwsgierigheid
Het was nog nooit zó makkelijk om het kunst- 
en cultuuraanbod op school te vergroten. Een 
permanent kunstwerk in de klas zal de fantasie van 
de leerlingen triggeren en hun nieuwsgierigheid 
wekken. Waarom blaft de hond op De Nachtwacht? 
Wat doet de vrouw in het steegje op Het straatje van 
Johannes Vermeer? En waarom staat die jongen op 
Het Sint-Nicolaasfeest te huilen? 

Langetermijninvestering voor vele 
schoolgeneraties
De Oude Meesters in de Klas-collectie is niet 
alleen supereffectief, maar ook een goede 
langetermijninvestering. De panelen hebben een 
kleurgarantie van tien jaar, maar kunnen veel langer 
aan de muur van de klas blijven pronken. Zo kunnen 
vele schoolgeneraties profiteren van deze eenmalige 
investering in het kunst- en cultuuraanbod. 

Haal het museum in de klas

Breng de Oude Meesters in de Klas



Leerlingen in het basisonderwijs op een 
effectieve en eenvoudige manier vertrouwd 
maken met een aantal klassieke werken 
en oude meesters uit de Nederlandse 
kunstgeschiedenis.

Het doel

Panelen
De Oude Meesters in de Klas-collectie 
bestaat uit acht verschillende kunstwerken 
uit de collectie van het Rijksmuseum; één 
voor elk leerjaar. 
Ze zijn allemaal minimaal 80 centimeter 
breed of hoog en exact in verhouding met 
het originele werk. 
De kunstwerken worden in hoge kwaliteit 
afgedrukt op dibond panelen. Deze kunnen 
met een doekje worden afgenomen, zijn 
lichtgewicht, kunnen tegen een stootje en 
hebben een kleurgarantie van tien jaar. 
De panelen kunnen aan de muur worden 
gehangen, maar ze zijn ook stevig genoeg 
om neer te zetten.  
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Ter ondersteuning kan elke leerkracht gebruik 
maken van de digitale lesbrief, waarmee extra 
afbeeldingen uitgelicht kunnen worden op 
het digibord. Bovendien bevatten de digitale 
lesbrieven extra achtergrondinformatie. 

Digitaal

Lesbrieven
Elk paneel wordt begeleid door een lesbrief. Zowel 
de schilderijen als de informatie in de lesbrieven zijn 
met zorg ontwikkeld, passend bij het niveau van het 
bijbehorende leerjaar. 

Leerkrachten in de onderbouw krijgen een 
docentenlesbrief met laagdrempelige informatie 
over het schilderij, de schilder en de tijd waarin het 
meesterwerk is gemaakt.  

Leerlingen in de bovenbouw krijgen ieder een eigen 
lesbrief met informatie (maximaal 30 per klas). 

Breng de Oude Meesters in de Klas



Voorbeeld uit de lesbrief voor groep 4

Kijk eens naar die rode 
wangen. En die rode 
neus... Veel mensen 
krijgen rode wangen 
en een rode neus als ze 
nét iets te veel wijn of 
bier gedronken hebben. 
Deze man is een beetje 
dronken! 

Frans Hals schilderde dit schilderij tussen 1628 en 1630. Het is dus al bijna 400 jaar oud. 
Frans Hals was toen ongeveer 46 jaar. 

“Hé! Jij ook hier?”
Het lijkt net alsof deze 
man iets tegen je wil 
zeggen. Dat komt doordat 
Frans Hals zijn mond een 
klein beetje open heeft 
geschilderd. Dat deed 
geen enkele andere 
schilder in die tijd.
Maar Frans wel!  

En doe die opgestoken 
hand eens na. Precies 
zoals deze man dat doet. 
Je ellebogen een beetje 
gebogen, vingers uit 
elkaar, duim omhoog. 
Het is toch net alsof je 
verbaasd bent om iemand 
te zien?

Niemand weet precies 
wie deze man was. 
Misschien bestond hij niet 
eens en heeft Frans Hals 
hem gewoon verzonnen. 

Het was in ieder geval 
geen rijke stinkerd die 
Frans Hals heeft gevraagd 
om een schilderij van hem 
te maken, want dan had 
Frans zijn naam wel in 
de titel genoemd. Zoals: 
‘Hendrick Janszn proost 
met een glas wijn’. 

En nu heet het gewoon 
De vrolijke drinker of, 
zoals het schilderij 
eigenlijk heet: Een schutter 
die een berkenmeier 
vasthoudt. Dat was de 
naam die Frans Hals bij 
het schilderij schreef.

Dit glas heet een berkenmeier.

De man houdt het glas naar voren alsof hij 
de kijker een slokje aanbiedt. 

“Ik heb net nog even bijgeschonken. 
Jij ook een drankje?”

Waarom lacht er eigenlijk nooit iemand op een schilderij uit de 17e eeuw? Hadden ze soms vieze of rotte tanden? 
Ja, dat zeker. Maar dat maakte niet uit, want iedereen had in die tijd een slecht gebit. Ze wisten niet beter. 

Nee, lachen was gewoon niet chic. En een schilderij van jezelf laten maken, was juist iets voor rijke, chique mensen. Maar er was nog iets: 
lachende mensen schilderen is hartstikke moeilijk! Veel moeilijker dan mensen schilderen met hun mond dicht. Probeer maar eens! 
Frans Hals was één van de weinige schilders die wél lachende gezichten schilderde. Blije kinderen, maar ook vriendelijke volwassenen, zoals 
de vrolijke drinker. Maar hij deed het niet bij de chique mensen die voor een portret betaalden. Die wilden per se streng geschilderd worden. 

De halfopen mond, de twinkeling in zijn ogen, de opgestoken 
rechterhand en het naar voren gestoken glas: Frans Hals heeft al 
die dingen expres zo geschilderd. Je kunt de man namelijk niet 
écht horen praten, maar door die geschilderde lichaamstaal, 
kun je hem in je hoofd toch bijna hóren kletsen.  

Kijk eens goed naar deze mouw. 
Eerst van ver weg, daarna van 

héél dichtbij. 

Nu kun je goed zien hoe Frans 
schilderde: héél losjes en snel. 

Van dichtbij lijkt het misschien een 
beetje slordig, maar van veraf is 

het overduidelijk een mouw. 

Lachen naar het vogeltje



Extra tijd besteden aan het kunstwerk in 
de klas hóéft dus niet, maar het kan wel! 
En het wordt extra leuk met de bijgeleverde 
lesbrieven. 

Per schilderij wordt een lesbrief voor de 
leerkracht geleverd met:
• originele achtergrondinformatie en weetjes 

over het schilderij, de oude meester, de 
manier van schilderen en de tijd waarin het 
schilderij werd gemaakt

• gedetailleerde wat-zie-je-details over het 
meesterwerk

• een suggestie voor (minimaal één) 
inspirerende (groeps)opdracht

Belangrijk uitgangspunt van Oude Meesters 
in de Klas is dat het voor leerkrachten zeer 
laagdrempelig is.
• De informatie die bij de schilderijen komt, 

is zorgvuldig samengesteld en afgestemd 
op het niveau van het leerjaar waar het 
schilderij voor is geselecteerd.

• Er is aandacht voor opvallende details 
in de schilderijen, die de leerlingen én de 
leerkracht zullen boeien.

• De schrijfstijl is vlot, humoristisch en in 
spreektaal, waardoor een leerkracht weinig 
voorbereiding nodig heeft.

• Het streven is níét het volledige verhaal 
achter een schilderij te vertellen. Er moet 
ruimte overblijven voor fantasie. Bovendien 
zal korte, boeiende informatie veel beter 
blijven hangen bij de leerlingen, dan een 
lang, gedetailleerd verhaal. 

• In elke lesbrief wordt een suggestie gegeven 
voor (minimaal) één creatieve opdracht. 
Dit varieert van het maken van een 
groepsportret tot het schilderen van een 
eigen Van Gogh. 

Het ultieme doel is bereikt als de leerling zó 
geïntrigeerd is geraakt door het schilderij/
de schilder dat hij/zij zelf op zoek gaat naar 
aanvullende informatie.

Leuk én 
informatief
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Oude Meesters 
in de Klas is 
ontwikkeld 

in nauwe 
samenwerking 

met 
leerkrachten

“Oh nee! Niet wéér een project dat naast 
het reguliere lesprogramma ingepland 
moet worden!” We horen het u zeggen. 

Geen zorgen! De Oude Meesters in de 
Klas-collectie is ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met leerkrachten. Wij wéten 
dat er buiten het reguliere lesprogramma 
weinig tijd is voor extra projecten, hoe leuk ze 
ook zijn. 

Een kunst- en cultuurboost zonder 
tijdsdruk
Doordat de schilderijen het hele jaar door 
in het klaslokaal blijven hangen, hoeft 
de leerkracht geen extra tijd voor Oude 
Meesters in de Klas in te plannen binnen het 
reguliere lesprogramma. Misschien komt 
het schilderij eens terloops ter sprake in 
het kringgesprek bij de kleuters. Speelt het 
schilderij een rol in een geschiedenisles over 
de 17e eeuw. Of is de tekenopdracht een keer 
‘maak een stilleven’, met het schilderij als 
inspirerend voorbeeld.

De aanwezigheid van het kunstwerk in 
de klas is eigenlijk al voldoende om de 
fantasie te prikkelen en een blijvende 
indruk achter te laten op de leerlingen. 

Geen impact op 
het reguliere 
lesprogramma



Concreet: u bestelt de Oude Meesters in de 
Klas-collectie. 

Wat krijgt u toegestuurd? 
• acht grote, kwalitatief hoogwaardige 

panelen met acht verschillende schilderijen 
uit de collectie van het Rijksmuseum

• voor de onderbouw: per klas twee geprinte 
lesbrieven voor de docent, inclusief een link 
naar de digitale lesbrieven

• voor de bovenbouw: per klas twee geprinte 
lesbrieven voor de docent inclusief een 
link naar de digitale lesbrieven + geprinte 
lesbrieven voor alle leerlingen in de klas 
(maximaal 30 stuks per klas)

• een algemene informatiesheet met o.a. 
suggesties hoe de collectie ingezet kan 
worden 

• introductie-cadeau: Het grote Rijksmuseum 
voorleesboek (zolang de voorraad strekt)

Dingdong! Een pakketje! 

Wat zit daar in?
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Een hele schoolcarrière zitten uw leerlingen 
met de oude meesters van het Rijksmuseum 
in de klas. Dan mag een bezoek aan het 
Rijksmuseum natuurlijk niet ontbreken! 

Van de acht schilderijen in de Rijksmuseum-
collectie van Oude Meesters in de Klas, hangen 
er zeven prominent in de Eregalerij van het 
Rijksmuseum. Dat maakt van een bezoek aan de 
Eregalerij in groep 7 of 8 plotseling een feest der 
herkenning. 

Gereduceerd tarief
Er zijn diverse mogelijkheden voor gereduceerde 
tarieven op vervoer en toegang vanuit 
alle windstreken van het land. Uitgebreide 
toelichting kunt u terugvinden in de 
informatiesheet die bij de collectie geleverd 
wordt. 

De kers op de taart

Bezoek het 
Rijksmuseum



Tarieven
Met Oude Meesters in de Klas haalt u als 
school in één klap acht kunstwerken in huis! 
Een esthetische verrijking voor de 
klaslokalen, een blijvend herkenningspunt 
voor de leerlingen en een laagdrempelige, 
maar zeer effectieve aanvulling op het 
kunst- en cultuuraanbod van de school.

De aanschaf van de originele Oude Meesters in 
de Klas RIJKSMUSEUM COLLECTIE is eenmalig 
€ 1495,00 (excl. BTW).

Voor schoolbesturen die meer dan 4 collecties 
tegelijkertijd aanschaffen geldt een korting van 
10%.

Liever de kosten spreiden? Dat kan! 
In twee termijnen: 
1e schooljaar: € 750,00 (excl. BTW)
2e schooljaar: € 750,00 (excl. BTW)

Na een eerste aanbetaling krijgt u de 
volledige collectie, inclusief lesbrieven, 
toegestuurd. Nadat het volledige bedrag is 
voldaan, zijn de panelen eigendom van de 
school. Deze hoeven dus niet geretourneerd 
te worden. 

Bij de aanschaf van de collectie ontvangt u voor de 
bovenbouw maximaal 30 leerlinglesbrieven per 
klas. Bijbestellen is mogelijk voor € 1,75 per lesbrief/
leerling (excl. BTW).

Na aanschaf 
zijn de panelen 
volledig eigendom 
van de school
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Meer weten of een bezoek?
Scan de QR-code en bekijk onze website of neem contact met ons op 
voor meer informatie. We bezoeken regelmatig scholen door heel 
Nederland om de collectie te laten zien. 
Wilt u dat wij eens bij u langskomen? Laat het ons weten! 

www.oudemeestersindeklas.nl
info@oudemeestersindeklas.nl
of bel: 015-2123 246 of 06-5111 71 99

Volg ons op 
Instagram
Lees meer ervaringen van anderen, 
blijf op de hoogte van onze 
projecten en lees weetjes over onze 
Oude Meesters! 
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Bestellen? 
U kunt de collectie direct bestellen door 
de QR-code te scannen of ga naar 
www.oudemeestersindeklas.nl/bestellen

www.oudemeestersindeklas.nl
info@oudemeestersindeklas.nl
of bel: 015-2123 246 of 06-5111 71 99

Breng de Oude Meesters in de Klas


