
lager & middelbaar onderwijs  

Tentoonstelling | Het Voorstel: een 

biënnale van ideeën 

Educatief aanbod voor scholen  

 

Bezoek de tentoonstelling met je klas en neem je leerlingen zelf mee op sleeptouw.  

Ga na het bezoek aan de slag met de opdrachten in de klas.  

Doelgroep 
- Lager onderwijs: vanaf 3de leerjaar 

- Middelbaar: vanaf 1ste jaar  

Waar gaat de tentoonstelling over?  

Deze tentoonstelling gaat over verbeelding en verlangen.  

Kunstenaars konden een artistiek voorstel of idee indienen.  

Het gaat erom dat ook een niet uitgevoerd of zelfs onuitvoerbaar artistiek idee op zich een kunstwerk kan zijn. 

 

Uit de open call werden een aantal ideeën of voorstellen geselecteerd door een jury. Die werden óf als idee op 

zich, óf uitgevoerd, opgenomen in de tentoonstelling.  

Curator Hans Martens selecteerde aanvullend kunstwerken passend bij de thematiek.  

 

Alles krijgt een plaats in De Steiger, het stadsmuseum in ‘t Schippershof, de omgeving van het cultuurcentrum 

of de openbare ruimte. In de bijhorende publicatie worden alle werken verzameld.  

 

Je vindt er sculpturen, modellen, maquettes, installaties, schilderijen, videokunst, tekeningen, maar ook 

uitgevoerde ideeën zoals een gigantische betonnen duikboot, een 6 meter hoge toren en zelfs een dansvloer! 

 

Er is werk te zien van: Anton Hewitt, Boy & Erik Stappaerts, Chantal van Rijt, Dennis Oppenheim, Frederic 

Geurts, Gerd Ververs, Hans Op de Beeck, Henk Delabie, Jan Delestinne, John Van Oers, Joseph Beuys, Kristof 

Van Gestel, Lies Terryn, Lieve D'hondt & sabine oosterlynck, Luc Tuymans, Maarten Vanden Eynde, Maria 

Blondeel, Marie Cloquet, Nel Bonte, Nicolas Lámas, Peter Van Eyck, Sacha Eckes, Simon Van Parys, Sylvie 

Macías Díaz, Thomas Schütte, Tom Bogaert, Various Artists, Wim Nival.  

 

Meer info: www.biennalevanideeen.be en de publicatie die je digitaal terug vindt in de PDF’s en gratis aan de 

ingang van De Steiger en in het museum.  

http://www.biennalevanideeen.be/
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Kleine geschiedenis: Stadsmuseum ‘t Schippershof 

Een deel van de tentoonstelling vindt plaats in het stadsmuseum ’t Schippershof, op hetzelfde plein als De 

Steiger. Het gebouw dateert uit de 17e eeuw en is één van de laatste getuigen van het ontstaan van de stad.  

Wist je dat de Leie ooit vlak tegen de zijkant van het gebouw stroomde? In die zijkant steekt trouwens nog 

steeds een oude kanonskogel. Een paar schietgaten tonen dat het gebouw ook strategisch interessant was.  

 

Begin 1900 was het huis een herberg waar je kon eten en slapen. Menense kunstenaar George Dobbels is er 

geboren en bracht er de eerste 20 jaar van zijn leven door. 

Het was de vaste stek voor veel aangemeerde schippers. Het was trouwens één van de eerste woningen in 

Menen met een telefoon. Tijdens WOI veranderde ‘t Schippershof  in een minikazerne. Paarden van het leger 

werden er gestald en soldaten kwamen er rusten.  

Na de oorlog maakte de familie Dobbels de woning terug leefbaar en werd de zaak opnieuw uitgebaat.  

In 1986 kocht de stad Menen het gebouw en richtte er een museum in.  

Het museum beheert op vandaag een archeologische verzameling objecten en een uitgebreide collectie 

beeldende kunst van o.a. Menense kunstenaars Yvonne Serruys, Georges Dobbels en Johan Tahon. Er lopen 

sinds 2016 enkele tijdelijke tentoonstellingen met beeldende kunst, vaak ook met een link met de stad.  

Praktisch 

- Klasbezoeken zijn mogelijk vanaf 20 september tot 29 oktober 

- Je kan reserveren voor bezoeken die starten om 

o 8.30 uur 

o 10 u. 

o 13 u. 

o 14.30 u. 

- Een bezoek kan zo lang duren als je wil, maar reken zeker op 1 uur (afhankelijke van wanneer je de 

opdrachten uitvoert, in de klas of tijdens je bezoek).  

- Tijdens het bezoek hoef je geen mondmasker te dragen.  

- Aan de ingang van De Steiger en in het museum kan je de publicatie gratis meenemen waarin alle 

werken aan bod komen met meer duiding.  

- Iemand van het cultuurcentrum zal je ontvangen in beide ruimtes. Er is tijdens het bezoek wel geen 

begeleidende gids voorzien vanuit het cultuurcentrum, als leerkracht neem je de leerlingen zelf mee 

op sleeptouw. We geven je uiteraard een aantal tips en insteken die je hier vindt en in de andere PDF 

documenten.  

- Voor sommige opdrachten (achteraf in de klas) heb je zelf materiaal nodig (verf, schaar, potloden …), 

andere kun je afprinten vanuit de PDF’s. Wat je nodig hebt vind je steeds terug in de PDF 

OPDRACHTEN_OVERZICHT 
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- Let erop dat je de PDF’s op voorhand afdrukt om er tijdens je bezoek mee aan de slag te gaan. 

- Als  je vragen hebt over het bezoek, contacteer dan Chiel Vandenberghe via 

chiel.vandenberghe@menen.be of 0494209548 

Wat kan, wat kan niet?  

- Je mag rondwandelen en alles langs alle kanten bekijken. Goed en rustig kijken is de eerste stap om 

een kunstwerk te leren kennen.  

- Je mag op de grond zitten om te kijken.  

- Je mag vragen stellen, je mening geven.  

- Je mag met de anderen praten over wat je ziet, ervaart, beleeft … Gedeelde ervaringen kunnen sterker 

zijn.  

- Bij de kunstwerken mag je opdrachten uitvoeren.  

- Je mag niet lopen , zo verstoor je de rust tijdens de tentoonstelling 

- Je mag geen kunstwerken aanraken  

- Je mag niet roepen, zo verstoor je andere mensen die de tentoonstelling bezoeken  

- Je mag niet eten of drinken tijdens het bezoek. Dat kan gerust buiten op het voorplein 

 

Voorbereidend in de les 

Wat is kunst?  

 

Bekijk met de groep het inleidend filmpje: ‘Wat is kunst’ 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4oeged4EOdo 

 

Hou een gesprek in de klas a.d.h.v. volgende vragen:  

- Wie maakt kunst?  

- Kunnen kinderen kunstenaar zijn? 

- Hoe ziet een kunstwerk eruit?  

- Hoe is het gemaakt? Met welk materiaal?  

- Welke soorten kunst zijn er?  

 

Tips om samen naar kunst te kijken  

Print de kunstwerken af op papier (zie PDF SAMEN_KUNST_KIJKEN).  

Het gaat om werken die in de tentoonstelling worden getoond, maar ook andere.  

Het is leuk om de kinderen nog niet te verklappen dat er werken uit de tentoonstelling tussen zitten.  

mailto:chiel.vandenberghe@menen.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4oeged4EOdo
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1. Laat de prints rondgaan in de groep 

2. Ieder zegt beurtelings wat hij/zij ziet. 

a. Enkel visuele kenmerken. Wat zie je? Welk materiaal is gebruikt? Welke vorm heeft het? 

Welke kleuren? Hoe zou het gemaakt zijn? 

b. Gebruik gerust de ‘kijkwijzer’ met uitleg over beeldende begrippen (zie PDF 

KIJKWIJZER_BEELDENDE_BEGRIPPEN) 

3. Laat de prints opnieuw rondgaan in de groep 

4. Ieder zegt beurtelings welke gedachten er opkomen 

a. Doet het je denken aan een gebeurtenis? Een persoon? Een gevoel? Een moment?  

b. Gebruik je fantasie 

c. Het kan iets zijn dat ‘echt’ is, maar ook helemaal niet.  Dat is helemaal niet erg.  

d. Alle antwoorden zijn juist 

 

Je bezoek voorbereiden  

- Print de nodige PDF’s af 

- Je kan de publicatie van de tentoonstelling eventueel ook digitaal op voorhand doornemen, of er 

kunstwerken in opzoeken. (Zie PDF PUBLICATIE) 

- Overloop voor het bezoek met de leerlingen nog even wat allemaal kan en niet.  

 

Tijdens je bezoek  

Reflectie  

Tijdens je bezoek kun je de leerlingen zelf op pad sturen of het geheel in groep beleven.  

Je kunt er zelf enkele werken uitkiezen of de leerlingen zelf laten kiezen.  

Sta er even bij stil en reflecteer zoals in de voorbereiding in de klas rond twee grote zaken:  

- Wat zie je?  

o Welke materialen zijn gebruikt?  

o Welke vorm heeft het? Kleur?  

o Hoe is het gemaakt?  

o … 

 

- Wat voel, denk, beleef je?  

o Waar doet het je aan denken?  

o Welk gevoel geeft het je?  
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o Welk gevoel had de kunstenaar toen hij/zij het maakte, denk je?  

o Doet het je denken aan iets wat je ooit zelf hebt meegemaakt?  

o … 

Middelbaar >> Geef eventueel een ‘kijkwijzer’ per groepje of per leerling mee (zie PDF 

KIJKWIJZER_BEELDENDE_BEGRIPPEN). 

Er staan bij de opdrachten ook soms enkele suggesties om in gesprek te gaan.  

Zelf doen (na je bezoek of tijdens) 

We pikten er zelf vijf werken uit, verspreid over de tentoonstelling waarmee je tijdens het bezoek zelf, of 

nadien in de klas mee aan de slag kunt in de vorm van artistieke opdrachten en thema’s om een gesprek over 

aan te knopen. (zie PDF OPDRACHTEN_OVERZICHT). 

 


