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Voorwoord
Voor u ligt de Paradijsreisgids! Een boekje voor leerkrachten met prikkelende vra-
gen bij de tentoonstelling Paden naar het Paradijs en inspirerende opdrachten voor 
in de klas, ter voorbereiding of verwerking van het museumbezoek. Dit boekje be-
handelt een aantal thema’s uit de tentoonstelling en kan derhalve worden gebruikt 
als handleiding voor een interactieve rondleiding door de tentoonstelling. Aan een 
aantal thema’s zijn opdrachten voor in de klas gekoppeld. 

Paden naar het Paradijs is de vernieuwde collectiepresentatie van Rijksmuseum 
Twenthe met topstukken uit de middeleeuwen tot heden. De tentoonstelling is sa-
mengesteld door schrijver Atte Jongstra. RMT vroeg hem om zich een voorstelling 
te maken van het Paradijs aan de hand van de museumcollectie. 

De thema’s in deze reisgids worden behandeld aan de hand van filosofische vragen. 
Deze vragen zijn een startpunt om het thema te onderzoeken door er samen over 
te praten en over na te denken. Deze methode stelt niet de kunsthistorische feiten 
centraal, maar de vragen en gevoelens die de kunstwerken bij de leerlingen oproe-
pen. De methode stimuleert de fantasie en biedt een nieuwe frisse kijk op kunst én 
de wereld. 

De filosofische vragen in dit boekje hebben we met veel plezier ontwikkeld in  
samenwerking met kinderfilosofe Marja van Rossum. Wij hopen dat u net zoveel 
inspiratie haalt uit dit boekje als wij hebben gedaan met de ontwikkeling ervan!

Team educatie RMT
Josien Beltman
Jorien Schulten

Martine Zwarteveen
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 Handleiding 
 Hoe gebruikt u dit boekje?

Dit boekje bevat filosofische vragen die als 
uitgangspunt dienen voor een interactie-
ve rondleiding door de tentoonstelling 
Paden naar het Paradijs. U kunt met dit 
boekje in de hand zelf de rondlei-
ding door het museum begeleiden, 
maar u kunt ook een les boeken 
waarbij een museumdocent van 
RMT de rondleiding begeleidt (te 
boeken via onze website: ‘pakket 2: 
Interactieve rondleiding’). 

We hebben dit boekje onderverdeeld 
in thema’s die zijn ontleend aan de 
tentoonstelling Paden naar het Paradijs. 
De verkenning van een thema begint al-
tijd met een openingsscenario. Dit kan een 
kijkopdracht zijn of een kort verhaal dat wordt 
verteld. Vervolgens gaan de leerlingen als groep ant-
woord proberen te geven op de startvraag. Om de startvraag verder te verkennen 
hebben we vervolgvragen en verdiepingsvragen bedacht. De vervolg- en verdie-
pingsvragen hoeven niet allemaal behandeld te worden; ze zijn een handvat om het 
gesprek verder te brengen.

Dit boekje is bestemd voor leerlingen uit het basisonderwijs. De startvragen zijn 
met name geschikt voor de lagere groepen (groep 1 t/m 3). Met de hogere groepen 
(groep 4 t/m 8) kan na bespreking van de startvraag worden doorgegaan met de 
vervolg- en verdiepingsvragen.

Bij een aantal thema’s doen we suggesties voor voorbereidende of afsluitende lessen 
in de klas. Maar u kunt bijvoorbeeld ook een openingsscenario of startvraag in de 
klas behandelen ter voorbereiding van het bezoek.Via onze website kunt u illustratie- 
 
Kijk op www.rijksmuseumtwenthe.nl/nl/onderwijsafbeeldingen-bij-paradijsreisgids

Tenslotte
Dit boekje bevat acht thema’s. Het is goed mogelijk dat niet alle thema’s aan bod 
komen tijdens een rondleiding. Soms maakt een thema zoveel los in een klas dat er 
langer bij wordt stil gestaan. Dat is niet erg. Het is beter een aantal vragen te laten 
vervallen, dan een inspirerend gesprek af te kappen.
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Tips 
Over filosoferen met kunst

Kunst vormt een prachtige aanleiding tot filosoferen met kunst en biedt kinderen de  
mogelijkheid om kunst op een intensere manier te beleven. Bij het filosoferen gaat 
het niet om vaste waarden die moeten worden aangeleerd. Het gaat om de eigen 
gedachten en ideeën van de leerlingen. Door vragen te stellen proberen ze samen 
met anderen tot een antwoord te komen. Zo groeien ideeën en inzichten over kunst-
werken. Op deze manier bouwen de leerlingen ook aan een eigen kijk op de wereld 
en leren ze beter om zelfstandig na te denken. Daarbij is de weg naar het antwoord 
belangrijker dan het antwoord zelf. Sterker nog, soms is er niet eens een antwoord! 
Filosoferen met kunst kan op ieder niveau worden gedaan. Het niveau van de groep 
bepaalt immers het niveau van het gesprek.

Tips voor een filosofisch gesprek
• Doe als begeleider een ‘stapje terug’: laat de groep met elkaar de
 vraag onderzoeken en probeer niet te sturen!
• Neem elke vraag en elk antwoord serieus, ook als het grappig klinkt  
 of als je het niet meteen begrijpt. Soms is het een prachtig gedachte,
 waar simpelweg de juiste woorden nog voor ontbreken.
• Schenk aandacht aan het naar elkaar luisteren en het om de beurt  
 praten.
• Help de kinderen hun gedachten onder woorden te brengen en rede- 
 nen te geven waarom ze iets vinden. Leer ze ook dat je dit kunt her- 
 zien of aanpassen.
• Stimuleer de kinderen om verder te bouwen op elkaars gedachten.
• Zorg voor een ‘veilig klimaat’ waarin iedereen zijn zegje kan doen.
• Respecteer de zwijgers, maar biedt of creëer ruimte als ze alsnog mee  
 willen doen.
• Tot slot: heb vooral veel plezier samen!
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 Hal Oriëntatievraag
Waar denk je aan bij het Paradijs? Stel deze vraag voordat u met de groep de ten-
toonstelling binnengaat en de verschillende thema’s gaat bespreken. Op deze manier 
gaan de leerlingen al een beetje nadenken over hun eigen ideeën m.b.t. het Paradijs. 

Zaal 4
Thema Verdriet

Openingsscenario
Het Paradijs is volgens velen de ideale wereld, de beste plek om te zijn. Nu zijn we 
nog niet in het Paradijs, we zijn op weg om er te komen. We zijn nog in het hier en 
nu, het aardse bestaan. Volgens sommigen is onze wereld een Tranendal. Men kan 
maar beter in het Paradijs zijn.
Kijk eens goed naar de portretten. Vinden jullie ook dat deze mensen verdrietig 
kijken? Waarom wel, waarom niet? Hoe kijk jij als je verdrietig bent? Vraag de leer-
lingen om gezichtsuitdrukkingen uit te beelden.

Startvraag
•  Is iedereen weleens verdrietig? 

Vervolgvragen
•  Is het goed dat mensen (soms) verdrietig zijn? Hoe vaak?
•  Wat zou er gebeuren als niemand ooit meer verdrietig zou zijn?  
•  Wat zou er gebeuren als iedereen altijd verdrietig zou zijn?

Verdiepingsvraag 
•  Is verdrietig zijn hetzelfde als ongelukkig zijn, of is er een verschil?

Hendrick ten Oever, 
Portret van een 
onbekende vrouw, 1677 

Theodor Poeckh, 
Portret van een onbekende 
vrouw, 1884 

Atelier van Dirk Bouts, Maria 
met Kind, gezeten op een 
zodenbank, ca. 1450 
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Adriaen van der Werff, 
God roept Adam en Eva ter 
verantwoording, 1717

 Zaal 5 
Thema (On)gehoorzaamheid 

Openingsscenario
Er bestaan veel verhalen over het Paradijs. Maar het beroemdste verhaal over het 
Paradijs is het Bijbelverhaal over Adam en Eva. 
Vraag aan de kinderen wie het verhaal van Adam en Eva kent. Waar in deze zaal zien 
ze Adam en Eva? Weet iemand waarom ze het Paradijs moesten verlaten? Herkennen 
ze elementen uit het verhaal (appel, slang) in de schilderijen? Zien ze nog andere 
dingen uit het verhaal terug? Vat op het laatst het verhaal (pagina’s 8-9) nog even 
kort samen.

Startvraag
•  Waarom mag je niet altijd doen wat je wilt? 

Vervolgvragen
• Waarom mag iets niet?
•  Hoe weet je of iets mag of niet?
•  Is iets doen wat niet mag leuker dan iets doen wat wel mag?
•  Wie mag er zeggen wat wel of niet mag?

Verdiepingsvragen
•  Als iemand nooit iets doet wat niet mag, is diegene dan een goed mens?
•  Als iemand wel eens iets heeft gedaan wat niet mocht, is diegene dan een slecht
 mens?

Voor in de klas – voorbereiding op het museumbezoek
Geschikt voor alle groepen

Ter voorbereiding van het museumbezoek 
kan het verhaal van Adam en Eva in de klas besproken worden.

Jan Sluijters, Adam en 
Eva, 1914-1916
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Het verhaal van Adam en Eva: 
De boom en de slang

God maakte een tuin. 
Daar gingen de mensen wonen.
De man heette Adam.
De vrouw heette Eva.
Midden in de tuin stond een boom.
Daar mochten ze geen fruit van plukken.
Er waren nog andere bomen. 
God zei:
‘Je mag eten wat je wilt. Pluk fruit van alle bomen. 
Maar eet niet van die ene boom. 
Het is de boom van kennis van goed en kwaad.
Als je daarvan eet, zal je sterven.’

Adam en Eva hadden geen kleren aan.
Dat hoefde niet.
Ze schaamden zich niet voor elkaar.

Er zat een slang in de tuin.
Het was een listig dier.

De slang vroeg: 
‘Eva, is het waar? Mag je geen fruit eten?
Heeft God dat gezegd?’ 

‘Nee’, zei Eva. ‘We mogen fruit van alle bomen eten.
Maar niet van de boom in het midden van de tuin.
Als we dat doen, gaan we dood.’
‘Helemaal niet’, zei de slang. ‘Jullie gaan niet dood.
Als je van de boom eet, zul je net als God zijn.
Dat weet God wel.’

Eva keek naar de boom. Het fruit zag er lekker uit.
Ze had er trek in.
Was het waar wat de slang zei? 
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Zou ze zo wijs worden als God?

‘Je zult weten wat goed en kwaad is’, zei de slang

Dat wilde Eva wel.
Ze stak haar hand uit.
Ze plukte een vrucht en nam een hap.
En ze ging niet dood!
Adam zag het. Hij wilde ook proeven.
En ook hij at van de vrucht.

Toen zagen Adam en Eva elkaar met andere ogen.
Ineens schaamden ze zich!
Gauw maakten ze kleren van bladeren.
Ze wilden niet meer bloot zijn.
En ze verstopten zich voor God.
‘Adam, waar ben je?’, riep God.

Adam was bang.

Hij zei: ‘Ik verstop me, want ik ben bloot.’
‘Hoe weet je dat?’, vroeg God. ‘Heb je van de boom gegeten?’
‘Het is de schuld van Eva!’, riep Adam. ‘Zij gaf mij een vrucht. Toen nam ik een hap.’
‘Eva, waarom deed je dat?’, vroeg God.
‘Het is de schuld van de slang!’, riep Eva. ‘Hij loog tegen mij. Toen nam ik een hap.’

God strafte de slang.
God strafte de mensen ook.
Ze konden niet meer in de tuin wonen.
Ze zouden hard moeten werken.
En ooit zouden ze oud worden en doodgaan.
God gaf Adam en Eva kleren van dierenvellen.
Toen zond hij hen weg.
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    Zaal 6 
Thema Reizen 

Openingsscenario
We komen niet zomaar in het Paradijs. Welke weg nemen we? De brede weg of het 
smalle pad? En welk vervoersmiddel?
Bekijk met de leerlingen de palmezel en de paardenbenen. Wie rijdt er wel eens 
paard? Wie heeft er wel eens op een ezel gezeten? Wie nog nooit? Kun je je voorstel-
len hoe het is om per paard te reizen of per ezel? Denk aan snelheid, comfort, zeker-
heid, wat je nodig hebt onderweg. Wie zou het leuk vinden, wie niet? Kijk nog eens 
goed naar die paardenbenen. Zou je op een paard kunnen rijden met zulke benen? 
Eventueel kunnen de leerlingen nadoen hoe dat paard zou lopen met die ongelijke 
benen, en hoe de ruiter op dat paard zit als het loopt.  

Startvraag
•  Als je naar het Paradijs wilt, hoe kun je daar dan het beste naar toe reizen?

Vervolgvragen
•  Zou het beter zijn om snel te reizen, of langzaam?
•  Maakt het uit of de reis comfortabel is of niet?
•  Maakt het uit of de reis leuk is, of griezelig, vermoeiend, etc.?  

Verdiepingsvragen
•  Zou er maar een weg zijn naar het Paradijs, of zouden er meerdere zijn?
•  Zou het goed zijn om een TomTom te hebben die de weg wijst?
•  Of moet iedereen zelf de weg / een weg vinden? 

Zuid-Duitsland, 
Christus op de palmezel, 
1300-1350

Jos Kruit, Zonder titel 
(paardenbenen), 1993
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Zaal 7 
Thema Zelfreflectie

Openingsscenario
Men moet wel een beetje fris aankomen in het Paradijs. Vandaar de wasbakken in 
het midden van deze zaal. Boven de wasbakken verwacht je normaal gesproken een 
spiegel. Maar wat is hier aan de hand? We zien niet ons eigen gezicht. 
Deel spiegels uit aan de leerlingen. Geef ze de opdracht om uitgebreid in de spiegels 
te kijken en om de portretten boven de wastafels via een spiegel bekijken.

Startvraag 
• Je hebt jezelf net gezien in de spiegel. Wat maakt jou JOU?

Vervolgvragen 
•  Hoe weet jij wie je bent?
•  Wat moet je weten, of doen om jezelf te kennen? 
•  Ben je nog steeds JIJ als jij je ineens in een heel andere kledingstijl zou kleden? 
•  En als je een ander gezicht zou krijgen? (Denk bijvoorbeeld aan Xtreme-makeover, 
 of aan Michael Jackson.) 
•  En als je een andere naam zou hebben?
•  En als je je heel anders gaat gedragen?

Verdiepingsvraag
•  Is het belangrijk dat je weet (OF: te weten kan komen, OF: weet hoe je te weten  
 kan komen) wat jou JOU maakt? 

Jan Mankes, Zelfportret, 
1913 

Hans Holbein, Portret van 
Richard Mabott, 1533 

Constant, Portret van 
Karel Levisson, z.j.
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Voor in de klas – verwerking van het museumbezoek 
Geschikt voor groep 1 en 2

Opdracht: De leerlingen gaan met oliepastel twee portretten van zichzelf tekenen. 
Op het eerste portret zijn ze jong, op het tweede portret oud.

Werkwijze: Laat de kinderen een foto van zichzelf en van hun opa of oma meene-
men. De kinderen bekijken de verschillende foto’s. Ze zien dat het gezicht van een 
jong iemand verschilt met dat van een oud iemand. Een ouder persoon heeft meer 

rimpels, grotere oren en neus, kleinere ogen of minder haar.

Vervolgens gaan de kinderen de twee portretten maken. Ze kunnen op verschil-
lende manieren met oliepastel tekenen: hard en zacht drukken, het krijtje rechtop 

houden of vlak neerleggen.

Zaal 8 
Thema Overgang

Openingsscenario
Zaal 8 is de laatste zaal voordat we het Paradijs betreden. In deze zaal staan we op 
het punt om ergens anders naar toe te gaan. Daar waar we vandaan komen hebben 
we al los gelaten, maar we zijn nog niet op onze nieuwe bestemming. We hangen er 
een beetje tussenin. 
Bij de afdeling Randstudies hangen een aantal werken waarop letterlijk ‘randen’ zijn 
te zien. Laat de leerlingen het aantal randen tellen. Wat voor soort randen zie je?

Startvraag
•  Je staat op het punt om naar het Paradijs te gaan. Moet er iets mee? Moet er iets  
 achter blijven?

Vervolgvraag
•  Als er iets mee moet, denk je dan eerder aan dingen of aan dieren, mensen?

Verdiepingsvragen
•  Als je in je eentje naar het Paradijs zou moeten, (of: als je niets mee kunt 
   nemen / mag nemen) zou je er dan wel of niet heen willen?

Jannie Regnerus, 
Moss, 2001

Richard Friese, IJsbeer 
en eidereenden aan de 
kust, ca. begin 20ste 
eeuw



12 13

Zaal 9
Thema Taal

Openingsscenario
We zijn nu aangekomen in het Paradijs. We zien 
van alles om ons heen: een Feestcommissie die ons 
welkom heet, een Lichtdivisie, want licht is een be-
langrijk onderdeel van het Paradijs en een Taalunie. 
Een belangrijke vraag m.b.t. het Paradijs is namelijk 
‘welke taal spreekt men in het Paradijs?’. 
Laat eventueel een geluidsopname horen van men-
sen die in verschillende vreemde talen spreken. 
Vraag de leerlingen naar het schilderij De toren van 
Babel te kijken en behandel kort wat ze zien. Vertel 
het verhaal van de toren van Babel (pagina 14) en de 
Babylonische spraakverwarring.

Startvraag
• Stel dat er een Paradijs is, zou daar wel of geen taal zijn?

Vervolgvragen
• Zou taal in het Paradijs nodig zijn?
• Begrijpt iedereen elkaar hier op aarde? 

Verdiepingsvraag
• Zou het in het Paradijs nodig zijn dat iedereen elkaar begrijpt?

Voor in de klas – voorbereiding op het museumbezoek
Geschikt voor alle groepen

Ter voorbereiding van het museumbezoek kunt u op school 
het verhaal van de toren van Babel behandelen. 

Tijdens de rondleiding in het museum kunt u of de museumdocent
aan de leerlingen vragen het verhaal te vertellen.

Jannie Regnerus, 
Moss, 2001

Hendrik van Cleve III, 
De toren van Babel, 

1550-1600 
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Het verhaal over de toren van Babel
Er was een tijd dat er op de wereld slechts één taal werd gesproken. De mensen 
besloten toen samen een stad met een toren te maken. De mensen zeiden: ‘Laten 
wij een stad bouwen met een toren die tot de hemel reikt, tot aan God.’ Vervolgens 
daalde God af naar de stad om de toren te bekijken, Hij kwam tot de conclusie 
dat het niet goed was dat alle mensen één taal spraken. Hij zag waartoe ze nu in 
staat waren en wat ze dan nog meer konden doen. Daarom zorgde God ervoor dat 
er tijdens de bouw van de Toren een spraakverwarring kwam. De metselaars en 
bouwvakkers spraken opeens allemaal een andere taal, zodat ze niet meer konden 
samenwerken. Ieder met dezelfde taal ging ergens anders wonen. Zo verspreidde 
God de mensen op aarde. De bouw van de stad werd gestaakt. Dat is de reden dat 
de stad Babel heet, want Babel betekent: verwarring. Door de verschillende talen 
ontstond er verwarring bij de bouwvakkers en konden ze niet meer samenwerken 
om de toren af te maken.

Voor in de klas – verwerking van het museumbezoek
Geschikt voor groep 5 en 6

Opdracht: De leerlingen gaan met piepschuim een maquette van een toren maken. 

Werkwijze: Bekijk met de leerlingen het schilderij van de toren van Babel. Vertel 
dat bouwmeesters vaak een driedimensionaal plannetje maken om te zien hoe iets 

wordt. Zo’n plannetje noem je een maquette.

Vervolgens gaan ze met een kapzaagje piepschuim in stukjes zagen. Door de 
stukjes te stapelen onderzoeken ze hoe ze een mooi en indrukwekkend bouwwerk 
kunnen maken. Als ze tevreden zijn met hun bouwwerk zetten ze de stukjes met 

cocktailprikkers vast.

Voor in de klas – verwerking van het museumbezoek
Geschikt voor groep 7 en 8

Opdracht: De leerlingen gaan met behulp van afbeeldingen samen een mooie zin 
(dichtregel) bedenken. 

Werkwijze: De kinderen knippen ca. 3 tot 5 plaatjes uit tijdschriften langs de  
contouren uit. Eerst leggen ze elk plaatje op een A4-tje en schrijven ze er zoveel 

mogelijk associaties bij. Vervolgens worden de plaatjes op een groot vel (minimaal 
A3) gelegd. Daarna worden de plaatjes met een zin aan elkaar verbonden (de 
woorden worden tussen de plaatjes geschreven). Bij een bevredigend resultaat 

worden de afbeeldingen vastgeplakt en worden de zinnen met inkt uitgeschreven. 
Tot slot kan met ecoline extra kleur worden toegevoegd.
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Zaal 11
Thema Eten / Overvloed

Openingsscenario
Een veel gestelde vraag m.b.t. het Paradijs is de vraag of er in het Paradijs eten 
aanwezig is. En zo ja, wat voor eten? Wat eet men in het Paradijs bijvoorbeeld als 
ontbijt? 
Bekijk het schilderij Het ontbijtje. Wat is er allemaal te zien? Vraag dan aan de groep 
voorbeelden: wat vinden zij het lekkerste als ontbijt? Wat zou je wel eens willen eten 
bij je ontbijt, maar krijg je meestal niet? Of ontbijten ze niet? Laat de leerlingen een 
tekening maken van hun lekkerste ontbijtje.

Startvraag
Stel je voor dat er iedere dag een ontbijt klaar zou staan met alles wat je maar kunt 
bedenken. Is dat een goed idee, of niet? Laat de leerlingen alleen kiezen uit ja, nee 
of weet ik nog niet. Vraag vervolgens de ja-zeggers, de nee-zeggers en de ik-weet-
niet-zeggers om in aparte groepjes te gaan staan. Ieder groepje gaat nadenken en 
overleggen over de volgende twee opdrachten:
a. Noem een aantal redenen waarom het een goed idee zou zijn om te eten wat je  
 wilt. Eventueel verhelderen met voorbeelden. 
b. Noem een aantal redenen waarom het geen goed idee zou zijn om te eten wat  
 je wilt. Eventueel verhelderen met voorbeelden.

Vervolgvraag
•  Stel je nu eens voor dat in het Paradijs alles in overvloed aanwezig is. Niet alleen 
   je ontbijt, maar echt alles. Zou je dat leuker vinden dan het leven dat je nu kent? 

Verdiepingsvragen
•  Hoe zou het zijn als er echt helmaal niets meer te wensen is?
•  Of als mensen die toegang hebben gekregen tot het Paradijs, niets meer te wensen 
  hebben, met alles tevreden zijn?

Jacob van Hulsdonck, 
Ontbijtje, ca. 1615

Johan Dijkstra, 
Stilleven met  

vissen, z.j.
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Voor in de klas – verwerking van het museumbezoek
Geschikt voor groep 1 en 2

Opdracht: De leerlingen maken van klei een vis op een bord. Ze geven zo goed 
mogelijk de huid van de vis weer en letten op de kleinste details.

Werkwijze: Bekijk met de leerlingen de schilderijen Ontbijtje en Stilleven met vissen 
uit Paden naar het Paradijs. Ze zien dat vissen heel sterk van elkaar kunnen verschil-
len. Die verschillen komen door de buitenvorm (contour) van de vis, de staart, kop 
en vinnen. Ze zien dat een vis heel veel details heeft. De staart heeft bijvoorbeeld 

een andere structuur dan het lijf. 

Vervolgens maken ze van klei de vorm van een vis, met een duidelijke staart, vin-
nen, kieuwen en kop. Ze kunnen met spatels en stokjes de klei op verschillende 

manieren bewerken. Ze kunnen de klei ook vervormen d.m.v. drukken, weghalen 
en toevoegen.

Voor in de klas – verwerking van het museumbezoek
Geschikt voor groep 3 en 4

Opdracht: De leerlingen gaan met Oost-Indische inkt vissen tekenen, waarbij de 
nadruk ligt op de verschillende vormen en huiden die vissen kunnen hebben. 

Werkwijze: Laat de kinderen verschillende afbeeldingen van vissen bekijken. U 
kunt ook de schilderijen Stilleven met vissen en Ontbijtje uit Paden naar het Paradijs 

laten zien op het digibord. (Afbeeldingen zijn de te downloaden via 
www.rijksmuseumtwenthe.nl.) De leerlingen tekenen met Oost-Indische inkt of 
fineliner meerdere ‘wolken’ met verschillende arceringen (texturen). Vervolgens 

laten ze deze uitgroeien tot vissen met een kop, staart, vinnen en kieuwen. 

Laat de leerlingen verschillende krabbels (arceringen van stippelen, kruisjes, korte 
en lange lijnen, strepen) maken en daarna met lijnen details tekenen. De kinderen 

kunnen de tekening inwassen met aangelengde Oost-Indische inkt.
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Voor in de klas – verwerking van het museumbezoek
Geschikt voor groep 7 en 8

Opdracht: Dit is een beschouwende opdracht voor in de klas. Vraag de kinderen 
wie er thuis zelf een appel of ander fruit mag pakken. Kun je precies beschrijven 

hoe dat eruit ziet / aanvoelt? (Gladde appel, bobbelige sinaasappel of citroen, 
doffe matte banaan.) Hoe vaak legt je vader of moeder er vers fruit neer? Hoe kun 
je zien of fruit vers is? Maakt het ook wat uit hoe je het fruit neerlegt? Kun je het 

vergelijken met een vaas bloemen? Hoe zou een kunstenaar daarover denken?

Vervolgens gaan de kinderen twee fruitstillevens uit 
Paden naar het Paradijs bekijken.

Stel de volgende vragen op een speelse onderzoekende manier:
• Kan je kort aangeven wat er - naast fruit - op beide stillevens is te zien? 
• Wat willen de schilders van deze schilderijen ons eigenlijk laten zien?
• Vergelijk de schilderijen eens met elkaar en noem minstens drie verschillen.
• Welke kleuren worden gebruikt? In welk schilderij kun je het beste zien hoe het 
 fruit aanvoelt en waarom? Waar komt het licht vandaan? Waaraan kun je dat     
 zien? Hoe ziet de omgeving eruit? Zie je daarin nog iets speciaals?
• Waarom zou het zo gemaakt zijn? Wat denk je dat de kunstenaars met deze kleuren 
 en vormen willen vertellen? 
• Welk schilderij spreekt je het meeste aan? Waarom? 
Laat de kinderen even aan het woord over wat ze zien, wat ze mooi of minder mooi
vinden. Laat ze op elkaar reageren, maar zorg wel dat ze bij het onderwerp blijven.
 

Coba Surie, Stilleven met 
meloen en pruimen, z.j. 

Johannes Bosschaert, 
Vruchtenstilleven, 1626



18 19

Zaal 12
Thema Filosoferen

Openingsscenario 
We zijn in de laatste zaal van de tentoonstelling 
aangekomen. We gaan hier terugblikken op wat 
we hebben gedaan, namelijk vragen stellen en 
nadenken over mogelijke antwoorden. Je ziet 
hier een cirkel met allemaal wijze mannen en 
vrouwen. Volgens Atte Jongstra zijn het filoso-
fen. Filosofen proberen alles om zich heen beter 
te begrijpen door er zo veel mogelijk vragen 
over te stellen. Vraag aan de leerlingen of ze de 
bloemkool in het midden zien. 

Startvraag voor kinderen vanaf groep 4
• Heb je weleens een vraag gesteld aan een bloemkool? 
 Vertel eens waarom wel, waarom niet?

Vervolgvragen
• Kun je overal vragen over stellen?
• Moet je overal vragen over stellen?

Verdiepingsvraag
• Denk je dat je meer of minder van deze tentoonstelling begrijpt doordat je erover
 hebt gefilosofeerd? 

Startvraag voor kinderen tot ca. groep 4 
• Wie heeft er een vraag voor de bloemkool? Laat maar horen. 
 Nu zoveel mogelijk vragen naar voren halen. Mocht het zo zijn dat er één probeert 
 een vraag te beantwoorden dan benoem je dat, en je zegt: laten we net als de
 filosofen maar eerst eens bij de vragen blijven. 

Vervolgvraag
• We hebben nu heel veel vragen gehoord. Zou er op al die vragen een antwoord zijn?

Verdiepingsvraag
• Moet er op iedere vraag een antwoord komen?

8 houten beelden 
uit de middeleeuwen
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Achtergrond informatie voor museumdocent of leerkracht 
Het zoeken naar een antwoord vinden filosofen meestal belangrijker dan het 
antwoord zelf, want: zo redeneren ze, een antwoord hoeft niet vast te liggen.  

Je kunt er altijd opnieuw vragen over stellen. Om te kijken of het nog steeds klopt, 
of om nieuwe inzichten te krijgen. Wat je aan kennis opdoet tijdens die zoektocht, 

dat wordt eigen kennis. En dat is volgens hen echte wijsheid.

Gastles creatief schrijven
Voor in de klas – verwerking van het museumbezoek

Geschikt voor groep 4 t/m 8

Aansluitend bij de tentoonstelling Paden naar het Paradijs heeft De TalenTuin een
gastles creatief schrijven ontwikkeld. Leerlingen maken een gedicht over de

mooiste plek die ze gezien hebben op een van de schilderijen en waar ze graag
eens naar toe zouden willen gaan. Of leerlingen schrijven een monoloog vanuit de
appel die door Eva wordt gegeten. Wat voelt, denkt en hoort de appel als zij rustig

aan de boom hangt?

Dit is een kleine greep uit de vele schrijfworkshops die mogelijk zijn bij de
tentoonstelling. De lessen worden gegeven in kleine stappen. Via speelse werk-
vormen wordt naar de eindtekst toegewerkt. Plezier en iets leren vallen samen.

Een gastles duurt 1,5 of 2 uur (afhankelijk van groepsgrootte) en kost minimaal
€ 50,00 per uur (bij meer klassen op een dag) en maximaal € 70,00.

Dit is exclusief de reiskosten vanuit Borne voor docent Miriam Janssen
en € 5,00 materiaalkosten per groep.

Kijk voor meer informatie op
www.detalentuin.nl/Produkten en Diensten / Poëzie is limonadesiroop: meer

poëzie in de klas of - / En toen en toen: verhalen in de klas
of op AliceMoves Overijssel: www.alicemoves.nl
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