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Beste leerkracht,

Het M HKA stelt je trots het nagelnieuwe 

aanbod voor klassen en cursisten NT2 voor. 

In deze onderwijsbundel maak je kennis met 

het museum en hedendaagse kunst. Je ontdekt 

wat hedendaagse kunst en cursisten NT2 

elkaar te bieden hebben en we vertellen je 

alles over de interactieve werkvormen en 

taaloefenkansen die we ontwikkeld hebben. 

Het is een praktisch document waarmee jij en 

je cursisten aan de slag kunnen om het muse-

umbezoek voor te bereiden, te ervaren en na 

te bespreken in de klas. Zo wil het M HKA de 

weg vrij maken voor klassen die met een gids 

of zelfstandig het museum willen bezoeken.
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Het Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen. 

Dat betekent dus geen Rubens of Jordaens, maar ook 

niet alleen Panamarenko of Tuymans. De collectie 

en tentoonstellingen van het M HKA zijn immers heel 

erg internationaal georiënteerd. Vaak kom je dan 

ook in een erg werelds gezelschap van kunstenaars 

terecht. Naast Belgische kunstenaars zijn in het 

bijzonder kunstenaars uit Rusland, Centraal-Azië, 

China en India belangrijk voor de collectie van 

het museum. Deze collectie omvat meer dan 4400 

kunstwerken waarvan regelmatig een selectie in het 

museum wordt getoond. Naast collectiepresenta-

ties zijn er ook solotentoonstellingen of expo’s 

met een thematische insteek. Het museum werkt 

daarvoor samen met kunstenaars en andere musea om 

bijvoorbeeld kunstwerken uit te lenen. Het is goed 

om te weten dat er geen vaste opstellingen zijn. 

In de verschillende tentoonstellingsruimtes lopen 

meerdere tijdelijke expo’s tegelijk die regel-

matig wisselen om ruimte te maken voor weer nieuwe 

tentoonstellingen. Zo probeert het M HKA immers de 

actualiteiten zowel in de kunst als daarbuiten te 

volgen. Waarover gaat zo’n tentoonstelling dan? 

Hedendaagse kunst gaat zelden of nooit (uitslui-

tend) over de kunst zelf. De thema’s in een ten-

toonstelling of in een enkel kunstwerk zijn vaak 

gelinkt aan de maatschappij waarin de kunstenaar 

leeft, de toestand van de wereld, de manier waarop 

we kijken naar dingen. Kritiek en reflectie maar ook 

humor is nooit ver weg. 

 

 Wil je verder lezen over de 
 geschiedenis van het M HKA? 
 surf naar: www.muhka.be

 

DEEL I

HET M HKA =
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Letterlijk genomen is hedendaagse kunst alle beel-

dende kunst die nu gemaakt wordt. De term wordt 

meestal gebruikt om een onderscheid te maken met de 

moderne kunst, maar de scheidslijn is niet absoluut 

en vele kunstenaars vallen in beide categorieën. In 

het algemeen wordt kunst vanaf de jaren 1960 of 1970 

hedendaagse kunst genoemd.

Typisch voor hedendaagse kunst is de grote verschei-

denheid. Zo is het bijna onmogelijk om nog duidelijk 

afgebakende kunststromingen te onderscheiden, die 

kenmerkend zijn voor de moderne kunst en eerdere 

periodes. Daarnaast werken hedendaagse kunstenaars 

met heel grote diversiteit aan media en materialen. 

Naast de traditionele schilder- en beeldhouwkunst 

worden ook installatie, performance en allerlei 

soorten mediakunst getoond: fotografie, videokunst 

en zelfs digitale of elektronische kunst.

Een alomvattende en enige juiste definitie van 

hedendaagse kunst formuleren is dan ook een onbe-

gonnen taak, gedoemd tot mislukken. Zo een definitie 

is echter niet nodig, meer nog, zijn we niet beter af 

zonder? Zou kunst nog even vrij en creatief zijn, zou 

ze nog evenveel stof tot nadenken geven en zou ze nog 

evenveel kunnen verwonderen als hedendaagse kunst 

aan de regels van een definitie zou zijn gebonden? 

Niet alleen de kunst maar ook de toeschouwer moet zo 

ongebonden mogelijk zijn en alle vrijheid genieten om 

er het zijne van te denken.

Hedendaagse kunst,  
in tijd en context
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Of het nu kleuters, jongeren, ouderen of cursisten 

NT2 zijn, in het M HKA staat interactie centraal 

bij een kennismaking met het museum en de kunst-

werken. Interactie tussen kijker en kunst maar 

ook tussen de bezoekers onderling. Deze inter-

actie krijgt vorm in associaties en verbeelding, 

gesprekken en discussies, creativiteit en expres-

sie. 

Wanneer je met je cursisten voor een kunstwerk 

staat, ga je eerst zelf aan de slag. Wat zie je? 

Hoe is het gemaakt? Wie heeft het gemaakt? Waarover 

denk je dat het werk gaat? Om deze impressies en 

interpretaties te kaderen en beter te begeleiden 

heeft het M HKA verschillende werkvormen en 

methodieken ontwikkeld om samen met je cursisten 

gericht te kijken en hardop te denken. Verderop in 

deze bundel vind je verschillende van deze werkvor-

men terug. Ga vooral ook zelf aan de slag en bekijk 

eens of er geen werkvormen zijn die je uit jouw klas 

kan meenemen! Als je een gids boekt, kan je alvast 

op een heel arsenaal van zulke werkvormen rekenen. 

Nadat je hebt gekeken a.d.h.v. een vraaggesprek of 

een gerichte oefening maak je tijd voor een reflec-

tie. Is iedereen akkoord met die of die mening? 

Hadden jullie hetzelfde gezien? Wat zien we 

misschien over het hoofd? Was de oefening moeilijk 

en waarom? Kijk je anders naar een kunstwerk wan-

neer je er een vragen bij krijgt?

Tot slot volgt er een moment waarbij de cursisten 

aanvullende informatie krijgen over het kunstwerk. 

Wat heeft de kunstenaar bedoeld? Wat wil hij 

vertellen met dit werk? Waarover gaat het werk? 

Waarom werken we op die manier? Omdat een inter-

actieve rondleiding de blik van de deelnemers 

verruimd. Omdat zeker hedendaagse kunst open staat 

voor interpretaties en doorgaans net verrijkt 

wordt door de ideeën van haar toeschouwers. Omdat 

er geen goed of fout bestaat in een museum.  

 

Hedendaagse kunst en NT2 in interactie
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DEEL II

Hoe bezoek je met je klas het M HKA? 

•	 Je bezoekt het museum zonder gids en gaat als NT2 

leerkracht zelf aan de slag met je cursisten. 

•	 Je bezoekt het museum met een host. Dit kan enkel 

op donderdagavond tussen 19u.30 en 20u.30.  

De host ontvangt de leraar en de klas. Hij zet 

jullie op weg met een inleiding en een inlei-

dende opdracht. Wanneer je hulp nodig hebt of 

inhoudelijke vragen, vind je de host altijd terug 

in het museum. 

•	 Je bezoekt het museum met een gids. Een gids neemt 

jullie mee op sleeptouw doorheen het museum en 

verzorgt de volledige interactieve rondleiding. 

Met deze bundel helpen we je graag op weg om een ge-

slaagde museumervaring met je cursisten op te zetten. 

Achteraan deze bundel vind je alle 

praktische info i.v.m. je bezoek
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Vragen naar ervaringen

Wie is er al eens in een museum geweest? Waar was dat? Wat 

heb je gezien? Wat vond je ervan? Zijn er musea in jouw 

land? Ben je er ooit geweest? Wat kan je daar zien? Ken je 

een bekend gebouw/ kunstenaar/ kunstwerk uit jouw land? 

Ken je ook een bekend Belgisch kunstenaar/ gebouw…? 

Uiteraard kan je hierbij ook beeldmateriaal gebruiken  

om het allemaal aanschouwelijk te maken.

Abstracte (denk)vragen
•	 Wat is kunst?

•	 Wanneer is iets kunst? 

Discussie met stellingen

•	 Een museum is voor iedereen.
•	 Je moet veel van kunst kennen om een museum  

te appreciëren.
•	 Kunst moet mooi zijn.
•	 Kunst moet origineel zijn.

Werk met voor/tegen kaartjes om iedereen te betrekken.
Ook in het museum kan je een discussie houden. Omdat je 
daar alle ruimte hebt is het leuk om een duidelijk voor 
en tegen kamp te maken door de groep te verdelen in twee 
groepen tegenover elkaar.

Klasgesprek

Afhankelijk van het taalniveau in je klas kan je heel concrete of meer 

abstracte vragen stellen.

Een introductie op de tentoonstelling

Wat er te zien is in het M HKA varieert heel erg en wisselt regelmatig. Er zijn 

wisselende expo’s te bezoeken in meerdere tentoonstellingsruimtes. Je informeert 

jezelf dus best even via www.muhka.be. Op het webplatform http://ensembles.mhka.be/ 

vind je een schat aan infomatie over de tentoonstellingen, kunstenaars en kunst-

werken. Het M HKA biedt bovendien een korting aan voor leraren met een lerarenkaart. 

Zo kan je voor 4 euro al een keer op verkenning gaan en terugkeren met een heleboel 

publieksbrochures over de tentoonstelling.  

Voorbeschouwing in de klas/ een 
museumbezoek voorbereiden in de klas



Met een bezoek aan het M HKA kunnen cursisten kennismaken met hedendaagse 

kunst. Zo’n kennismaking is in de eerste plaats een interactief moment. 

Laat je leiden door de gesprekken, de meningen of discussies van je 

cursisten doorheen een expo en maak gebruik van de vele interactieve 

werkvormen om jullie route in het museum te bepalen. 

Het museumbezoek

Kijk en beschrijf

Zoek een werk met voldoende details of variatie. Ga met je groep 

voor een werk staan. Zorg dat iedereen het kan zien. 

Je geeft nog geen informatie over het werk. Zeg tegen je cursisten 

dat ze één voor één moeten vertellen wat ze zien op het werk, in 

één woord. Opgelet! Je moet zo concreet mogelijk beschrijven wat 

je ziet, geen associaties dus. (vb: kleuren, vormen, figuren,…) Elk 

woord mag maar één keer gebruikt worden, niet herhalen dus. Ieder-

een zegt om de beurt een woord. Probeer iedereen twee keer aan het 

woord te laten. Je hebt nu aandachtig gekeken naar het werk en de 

verschillende elementen proberen aanwijzen.  

Tweede ronde: De cursisten vertellen nu om de beurt waar ze moe-

ten aan denken als ze naar het werk kijken. Ze associëren dus. Een 

herinnering, een gevoel, iets dat je op televisie hebt gezien,… In 

deze ronde mag je wel herhalen of dezelfde associaties maken.

Reflectie: Wat was het moeilijkste? De eerste of de tweede ronde? 

Informatie: Nu we samen hebben nagedacht over het werk kan je de 

interpretaties van de groep aanvullen met de informatie over het 

werk. Wat heeft de kunstenaar bedoeld? Wat wil hij vertellen? 

Beschrijf je favoriete kunstwerk

Je kan deze oefening als schrijf of spreekoefening gebruiken.

De cursisten trekken zelf in kleine groepjes het museum in. Zij zoeken een 

kunstwerk uit dat hen bijzonder aanspreekt. Kijk naar de kleuren, vormen, 

het materiaal… Welke adjectieven passen bij het kunstwerk? Welke verba 

passen erbij? Wat denk je dat de kunstenaar met dit werk wil vertellen? 

Schrijven: Schrijf nu 3 zinnen over het kunstwerk met de aangereikte vragen. 

Spreken: Vertel over jullie favoriete kunstwerk.

Tip: Ga niet meteen voor het werk staan, maar laat de andere cursisten 

aan de hand van de beschrijving raden om welk werk het gaat.

Reflectie: Zijn jullie akkoord? Wie heeft er aanvullingen? 
Wie vindt het een mooi kunstwerk? Waarom? 

Informatie: Geef de cursisten tot slot nog wat informatie 

over het werk of de kunstenaar. 

Gespreksstof

Ga in de kunstwerken op zoek naar aanknopingspunten met de leefwereld van 
je cursisten.Vaker wel dan niet komen de getoonde kunstenaars uit alle hoe-
ken van de wereld. 

•	 Uit welk land komt de kunstenaar denk je? Waarom? Kan je aan een kunst-
werk, de nationaliteit van een kunstenaar zien? Wordt dit soort kunst 
ook in jouw land gemaakt?

•	 Je kan ook uitweiden en praten over cultuur, tradities en gewoonten uit 
het land van je cursisten.

•	 Heb je te maken met Belgische kunstenaars? Dan kan je over de België en 
de Belgen praten.

•	 Wat is typisch voor Belgen? Wat zijn de verschillen met jouw land?



In een nabeschouwingen kan je peilen naar de bevindingen en 

ervaringen van je cursisten. 

 Wat vond je het beste kunstwerk? Wat heeft je verrast?  

 Wat vond je van het museum? Kan je in één woord   

 het bezoek beschrijven? Wat heb je geleerd over de

 kunstwerken of kunstenaar(s)? Wat neem je mee?

Bovendien kan je nu ook terugkoppelen naar de voorbeschouwing. 

 Was het bezoek zoals je verwacht had? Was de kunst  

 zoals je gedacht had? Wat was er anders? 

 

 Indien je een discussie hebt gehouden voor of tijdens  

 het bezoek kan je ook daar op terug komen. 

 Zijn de meningen veranderd?

Nabeschouwing in de klas
Een Elfje

Wil je met je cursisten iets creatiever aan de slag voor een nabeschouwing? Laat 
iedereen een elfje schrijven over zijn museumervaring of favoriete kunstwerk.

Een elfje is een gedicht in elf woorden, met de volgende structuur. 

(Op de stippellijntjes komt dus telkens één woord)
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M HKA

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen

www.muhka.be

Leraren hebben het hele jaar door 

korting op de toegang, ze betalen €4 

ipv €8. Op donderdag betaalt iedereen 

van 18u tot 21u slechts €1 inkom.

OPENINGSUREN

Exclusieve openingsuren voor 

klasgroepen die een bezoek met 

M HKA-gids reserveren

DI-VR 9.00-18.00

DO 9.00-21.00

Ook een groepsbezoek aan het M HKA 

zonder gids wordt best vooraf 

aangekondigd:

DI-ZO 11.00-18.00

DO 11.00-21.00

HOEVEEL KOST HET?

VRIJ BEZOEK

Gratis – 13 jaar

€ 1 > DO 18.00–21.00

€ 1 > jonger dan 26 jaar

€ 4 > lerarenkaart

€ 8 > volwassenen

HOST OP DONDERDAG

19.30-20.30

Gratis mits geldig toegangsticket 

(€ 1 pp)

Groepen graag reserveren!

RONDLEIDING NT2 MET GIDS

1u30min

€ 7 pp

VORMING LERAREN 

Dubbelfocus 

2u30min > €10 pp

6u > €20 pp

RESERVATIES

MA-VR 09.00-12.00 

 13.00-17.00

+ 32 [0]3 260 99 90

reservatie@muhka.be

Het M HKA is toegankelijk voor 

andersvaliden

M HKA praktisch
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