
Propositie 
OVERDEKUNST

KUNST voor de school:
De leerlingen kiezen samen 
een kunstwerk uit op OVERDE-
KUNST. Hier hebben ze keuze 
uit 1000 werken. OVERDE-
KUNST begeleidt de leerlingen 
tijdens het keuzeproces door 
middel van een workshop en 
een educatieve reader. 

Leerlingen denken na over 
kunst en de school houdt er iets 
blijvend aan over.

Leerdoelen 
OVERDEKUNST

•	 Interesse van leerlingen 
wekken voor hedendaagse 
kunst

•	 Het ontwikkelen van een 
kritische blik ten opzichte 
van kunst

•	 Het onderbouwen en be-
argumenteren van een 
keuze. 

•	 Wat komt er te kijken bij 
het aanschaffen van kunst 
en welke overwegingen 
moeten daarbij worden 
gemaakt?

Leermiddelen 
OVERDEKUNST

Reader: hierin worden de leer-
lingen aan de hand van korte 
vragen, informatie en beeldma-
teriaal wegwijs gemaakt in de 
kunstmarkt en het proces van 
een kunstaankoop.

Workshop: tijdens de workshop 
gaan leerlingen op onderzoek 
uit en beargumenteren hun 
keuze.

Het Wellant College over 
het werk van Lisette Hui-
zenga: “De werken hangen 
PRACHTIG. Veel goede re-
acties! Beeld waar je nooit 
genoeg van krijgt.”

De Piter Jelles Montessori 
over het werk van Rosanne 
van der Meer: “Wij hebben 
de kunstwerken mogen ont-
vangen en alles is naar wens 
verlopen. De kunstwerken 
hebben een mooie plaats 
gekregen in de school. Wij 
willen jullie heel erg bedan-
ken voor de goede diensten 
en de kunstenaars voor de 
mooie werken.“



Leren over kunst en… jarenlang kunstplezier 

OVERDEKUNST is een online platform voor hedendaagse beeldende kunst en heeft als doel de 
drempel tot het kopen van kunst te verlagen. OVERDEKUNST heeft een ruime collectie van 1000 
kunstwerken.

OVERDEKUNST biedt scholen een originele manier om hun cultuurkaarttegoeden te besteden. Op 
www.OVERDEKUNST.nl kunnen scholen kunst aankopen voor de school. De leerlingen leren een 
keuze maken en deze te onderbouwen. Door leerlingen als het ware zelf geld uit te laten geven wil 
OVERDEKUNST hun interesse wekken voor hedendaagse beeldende kunst. Tevens wil ze de leer-
lingen leren een kritische houding aan te nemen ten opzichte van hedendaagse beeldende kunst en 
hen meer te leren over het proces van de aanschaf hiervan.

Het WellantCollege over het werk van Lisette Huizinga:
“De werken hangen PRACHTIG. Veel goede reacties!!! Ook van leerlingen. Beeld waar je 
nooit genoeg van krijgt.”

OVERDEKUNST geeft scholen verschillende opties. Kunst is bij OVERDEKUNST te koop vanaf 
€200. Een school kan ook kiezen voor een workshop of voor alleen het lesmateriaal. In het laatste 
geval kan de docent de workshop zelf geven en krijgt hij/zij hiervoor het materiaal geleverd.

Voorbeeld:
•	 Kunstwerk (minimaal €750) en workshop (€70)   v.a. €820
•	 Kunstwerk (minimaal €200) inclusief lesmateriaal   v.a. €200

OVERDEKUNST komt naar de school toe voor een workshop die twee lesuren duurt. Zo wordt het 
werk de docent uit handen genomen. Het enige wat de docent hoeft te doen is van tevoren de work-
shop en het ‘huiswerk’ te introduceren. Dit houdt in dat de leerlingen thuis op www.OVERDEKUNST.
nl een kunstwerk moeten uitkiezen dat hen het meeste aanspreekt en kort beargumenteren hoe ze 
tot deze keuze gekomen zijn. Deze opdracht is verbonden aan de door OVERDEKUNST geleverde 
reader, opgesteld door een deskundige. De bevindingen van de leerlingen worden tijdens de work-
shop besproken en gelinkt aan een lesmodule waarbij collectie vorming en verzamelen centraal 
staan. De workshop sluit af met het kiezen van een kunstwerk dat zal worden aangeschaft voor de 
school via OVERDEKUNST.nl.

Kortom, wil je jouw leerlingen meer leren over het beoordelen van en het kijken naar kunst, 
maak dan gebruik van dit unieke aanbod! Kies voor het pakket dat het beste aansluit bij je 
wensen waardoor je de cultuurkaarttegoeden op een duurzame manier besteedt! Het is zélfs 
mogelijk om op deze manier een eigen kunstcollectie voor des chool op te bouwen.

OVERDEKUNST:         overdekunst@gmai.com          020-7781947         www.overdekunst.nl

OVERDEKUNST: Start met een kunstcollectie


