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Kunst- en erfgoededucatie 
Kunstzinnige oriëntatie is leuk en belangrijk 
voor kinderen. Laat ze al jong kennis maken 
met beeldende kunst, erfgoed, media, 
drama, dans en muziek. Daar hebben ze 
hun leven lang plezier van! Bovendien is het 
onderdeel van de verplichte kerndoelen voor 
het basisonderwijs.

Doorlopende leerlijnen
Basisscholen moeten dit vak hoogwaardig 
en in doorlopende leerlijnen aanbieden. Met 
Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener 
wordt dit laagdrempelig haalbaar voor iedere 
school.

Laagdrempelig voor iedere leerkracht
Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener 
is geschikt voor iedere leerkracht, ongeacht 
de persoonlijke voorkeur voor (of kennis van) 
kunst.

Beeldende kunst, erfgoed en media
Het KunstKabinet bevat meer dan 100 kant-en-
klare lesactiviteiten in doorlopende leerlijnen 
over beeldende kunst, erfgoed en media, 
inclusief alle verwerkingsmaterialen. Voor 
groep 1 t/m 8.

Opbouw van de lessen
Iedere les begint met een kunstbeschouwings-
filmpje (circa 5 minuten), gevolgd door 
reflectievragen en een verwerkingsopdracht 
waarbij ze zelf een werkstuk maken met de 
materialen uit Het KunstKabinet. Iedere les 
sluit af met een nabespreking en evaluatie. 

Met gratis extra kunstjuf
In ieder kunstbeschouwingsfilmpje 
vertelt en toont de “kunstjuf” de 
context, de betreffende (beeld-)
aspecten en de kunstbeschouwing 
aan de leerlingen. Door begrijpend 
lezen in de lesbrieven kunnen de 
leerlingen vervolgens zelfstandig aan de slag 
met de reflectie, de opdracht met de materialen 
en tenslotte de evaluatie.

Erfgoed: Canon van Nederland
Meer dan de helft van de vensters van de 
Canon van Nederland zijn verwerkt in de 
lessen van Het KunstKabinet.

Het KunstKabinet   & Minitheater-Blikopener

Inclusief:
alle materialen

en

gratis extra
kunstjuf!
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Drama, dans, muziek, beeld
Het Minitheater-Blikopener bevat meer dan 80 
lesactiviteiten inclusief alle benodigdheden op 
het gebied van drama, dans, beeld en muziek in 
doorlopende leerlijnen, voor groep 1 t/m 8. 

Minitheater: drama, dans, muziek
Klassikale lessen voor iedere groep, voor iedere 
discipline. Leerlingen leren de theatrale taal 
en gaan er zelf actief mee aan de slag. Een 
goede voorbereiding voor het bezoeken van 
theatervoorstellingen.

Blikopener: drama, dans, muziek, beeld
Klassikaal te spelen bordspel waarbij leerlingen 
in groepjes opdrachten moeten uitvoeren. 
Spelenderwijs leren ze de taal van de diverse 
kunstdisciplines. Veel aandacht voor het leren 
reflecteren.

Het KunstKabinet   & Minitheater-Blikopener

Meer dan 180 lessen voor groep 1 t/m 8!
Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener 
biedt in totaal meer dan 180 lessen in 
doorlopende leerlijnen voor groep 1 t/m 8. 
In iedere les wordt gewerkt met hoofd, hart 
en handen!
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Hoogwaardige kunstbeschouwing
Veel grote Nederlandse musea hebben hun medewerking verleend 
aan de lessen van Het KunstKabinet. Veel kunstwerken uit hun vaste 
collecties zijn opgenomen in de beschouwingsfilmpjes en de lesbrieven 
van Het KunstKabinet.

Klassikaal of zelfstandig
De opdrachten kunnen zowel zelfstandig in groepjes als klassikaal  
ingezet worden. Het lesconcept is in iedere schoolorganisatie inzetbaar. 

10 tot 15 lessen per groep
Iedere leerkracht heeft een concreet aantal lessen voor de eigen groep. 
Het KunstKabinet bevat voor iedere groep 10 tot 15 kunstlessen (à 2 
tot 4 uur) met de bijbehorende leskisten 
met alle benodigde materialen voor de 
verwerkingsopdrachten. 

Kant en klaar; met alle materialen
Het KunstKabinet is klaar voor gebruik. Alle 
filmpjes, lesbrieven, leerkrachtenbladen en 
alle benodigde materialen zitten overzichtelijk 
bij elkaar in de leskisten van het verrijdbare 
opbergmeubel. 

Multimediaal
De leerlingen werken met fotografie, film en 
internet (o.a. in de leerlingenportal op  
www.hetkunstkabinet.nl). Ook kunnen ze daar 
hun eigen werkstukken uploaden en die van 

Sjoerd van Helmond

Theaterbedrijf VON;  

Yvonne van Helmond

Mijn Kunstverzameling
De leerlingen krijgen een persoonlijke portfoliomap:  
“Mijn Kunstverzameling”. Daarin verzamelen ze  
gedurende hun schoolcarrière hun evaluatieformulieren  
en hun eigen werkstukken. 
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Doorlopende leerlijnen
Er is een overzicht beschikbaar 
van de doorlopende leerlijnen 
van Het KunstKabinet & 
Minitheater-Blikopener. 
Dit overzicht kunt u downloaden 
via www.hetkunstkabinet.nl. 

Kunst- & cutuurkompas
In het kunst- en cultuurkompas 
van Het KunstKabinet en 
Minitheater-Blikopener zijn 
overzichtelijk de culturele 
activiteiten per groep in kaart 
gebracht. Op onze website kunt u 
dit kunst- en cultuurkompas vinden 
en downloaden. 

Resultaat: meetbare leeropbrengsten
De lesmethode zorgt voor een  
hoogwaardige, structurele basis voor 
kunsteducatie binnen de school. Zo 
ontstaat er een schoolbreed draagvlak. De 
vorderingen van de leerlingen kunnen ook 
nauwkeurig worden bijgehouden met de 
registratieformulieren; daardoor worden 
de leeropbrengsten meetbaar. 
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    -Teamcursusmateriaal -

Teamcursus deskundigheidsbevordering
De digitale teamcursus kunst- en erfgoedonderwijs bestaat uit drie 
cursusdelen van ieder ca 1,5 uur. Deze cursus is flexibel inzetbaar en 
overal te volgen (op smartboard of op de eigen computer), wanneer het 
de leerkracht maar uitkomt! Ook handig voor toekomstige leerkrachten 
binnen het team; de cursus is permanent beschikbaar op school.

Inclusief cursusmateriaal uit Het KunstKabinet
Bij deze cursus worden meegeleverd:

Permanente toegangscode voor de digitale teamcursus;• 
Toegang tot alle kunstbeschouwingfilmpjes uit Het KunstKabinet • 
(groep 1 t/m 8);
Alle lesbrieven uit Het Kunstkabinet (groep 1 t/m 8);• 
20 Mijn Kunstverzameling cursusmappen;• 
Het • gehele Minitheater-Blikopener.

Alles netjes opgeborgen in en op de verrijdbare Kunstverzamelingkast.

Resultaat van de teamcursus 
Na het volgen van deze cursus zijn alle 
teamleden deskundiger geworden ten 
aanzien van de didactische aspecten van 
kunst- en erfgoededucatie.
Ze hebben de concrete lesactiviteiten 
voor hun eigen groep van Het 
KunstKabinet & Minitheater-Blikopener 
geanalyseerd, bestudeerd en 
uitgeprobeerd. De leerkrachten kunnen 
vervolgens met hun eigen klas aan de 
slag.

Het cursusmateriaal 
kan immers direct na 
de cursus (structureel) 
als lesmateriaal in 
alle groepen gebruikt 
worden. 

Afbeelding links: al het cursusmateriaal 
in de bijgeleverde Kunstverzamelingkast.

Inhoud van de digitale teamcursus (3 x 1,5 uur)

Deel 1  “Opfriscursus” kerndoelen en doorlopende leerlijnen 
kunstzinnige oriëntatie, Tule (SLO), Cultuur in de Spiegel.

Deel 2 Actief aan de slag met het bijgeleverde cursusmateriaal voor de 
eigen groep. Inhoudelijke verdieping. 

Deel 3  Verdieping in didactiek; inzet van de kunst- en erfgoedlessen in 
het rooster en de begeleiding en beoordeling van de leerlingen.
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Prestatieboxsubsidie
Vanaf maart 2012 heeft OCW de cultuurgelden 
per leerling opgenomen in de Prestatiebox. 
Hiermee kunt u Het KunstKabinet en/of het 
Minitheater-Blikopener financieren. Deze 
prestatieboxgelden zijn overgemaakt naar de 
schoolbesturen. Informeer bij uw schoolbestuur.

Korting bovenschoolse aanschaf
Indien een bovenschools bestuur een aantal 
KunstKabinetten tegelijk aanschaft voor haar 
scholen, gelden de volgende aantrekkelijke 
staffelprijzen per KunstKabinet:

€ 8.445,-* bij 3 tot 5 KunstKabinetten tegelijk.
€ 8.245,-* bij 6 tot 9 KunstKabinetten tegelijk.
€ 8.045,-* bij 10 of meer KunstKabinetten  
 tegelijk. 

*Prijspeil 2013; inclusief 21% BTW. 

Teamcursus uit uw nascholingsbudget
De teamcursus deskundigheidsbevordering 
cultuuronderwijs kan natuurlijk ook uit het 
reguliere nascholingsbudget van de school 
worden gefinancierd.

Gratis tijdelijke inzage in de teamcursus
Wilt u de digitale teamcursus eens helemaal 
bekijken? Vraag dan de gratis tijdelijke 
inlogcode aan bij Creative Kids Concepts.

Minitheater-Blikpener,  
inclusief meubel  
en alle lesmaterialen.

Het KunstKabinet, inclusief 
meubel en alle lesmaterialen.

Prijzen*
Het KunstKabinet: € 8.645,-
Minitheater-Blikopener: €  765,-
Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener samen: € 8.925,-
Teamcursus inclusief cursusmateriaal: €  3.939,-

*Prijspeil 2013; inclusief 21% BTW. 

Voor de actuele prijzen kunt u kijken in de webwinkel van www.creativekidsconcepts.com.

Digitale teamcursus 
inclusief Minitheater-
Blikopener, opbergmeubel en 
cursusmateriaal uit 
Het KunstKabinet. 



Gratis les uitproberen
of meer informatie / contact?

Ga dan naar onze websites. Daar vindt u tevens 
praktijkfilmpjes en een uitgebreide productfilm 
over Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener.

E-mail: info@creativekidsconcepts.com 

Telefoon: 0113 25 7000

Websites: www.hetkunstkabinet.nl
 www.creativekidsconcepts.com

& Minitheater-Blikopener

In samenwerking met:


