












Debriefing 
Door: Cody & Ruben 
 
Het Noordbrabants Museum presenteert kunst, cultuur en geschiedenis van Noord-Brabant 
aan iedereen – Brabanders en niet-Brabanders. Het museum is bij uitstek dé plaats waar 
waardevolle kennis en roerend cultureel erfgoed van Brabant wordt bewaard  
tentoongesteld. Het levert een bijdrage aan het culturele leven van Nederland met een 
diversiteit aan bijzondere tentoonstellingen met een (inter)nationale aantrekkingskracht. 
 
Educatie, artistieke kwaliteit en emotie zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de 
presentaties en de activiteiten; hiermee wil het museum zijn bezoekers vermaken, 
samenbrengen en prikkelen. Door middel van menselijke verhalen brengt het museum de 
thema's uit de opstelling dichterbij, waardoor zij voor de bezoeker een bron van inspiratie 
kunnen zijn. 
 
Wat moet er gemaakt worden? 
Een interactieve ervaring voor HAVO/VWO leerlingen van het voortgezet onderwijs. Deze 
interactieve ervaring moet zelfstandig door deze studenten worden gebruikt tijdens een 
bezoek. Het kernpunt van het product is dat de leerlingen actief gaan kijken naar kunst. 
 
Wat is het doel van de opdracht? 
Ervoor zorgen dat de doelgroep goed gaat kijken naar kunstwerken, waarbij een interactie 
en samenwerking tussen de leerling wordt gestimuleerd. Daarmee willen wij de verbeelding 
van de leerlingen prikkelen en de kennis/informatie over kunstwerken, stromingen, 
kunstenaars of beeldaspecten vergroten. 
 
Wat wil de opdrachtgever met deze opdracht bereiken?  
Dat de doelgroep, leerlingen van het voortgezet onderwijs actief leren kijken naar de 
kunstwerken en dat ze er met meer plezier naar toe gaan. 
 
Wie is de doelgroep?  
De doelgroep voor dit project zijn HAVO/VWO leerlingen van het voortgezet onderwijs, die 
zelfstandig musea bezoeken. 
 
Wat is de look and feel? Wat is de sfeer van het bedrijf? 
Het Noordbrabants museum heeft veel verschillende sferen bij de verschillende kamers. Ze 
proberen de sfeer van de kunstenaar zo goed mogelijk naar voren te brengen. 
 
Wat zijn de technische specificaties?  
De gekozen media- en interactievormen zijn deels technisch werkend gemaakt, zodanig dat 
ten minste één device functie wordt aangeroepen. Daarnaast wordt de gebruikerservaring 
en werking weergegeven door middel van een interactief high-fidelity prototype. 
 
 
 
 



Wat is het budget en wat de tijdsplanning? 
Het maximale budget wat wij stellen voor dit project is €25.000. De deadline is op 21 januari. 
Dit betekend dat wij 10 weken hebben voor dit project. Hierbinnen moet de planning 
gemaakt worden in het Plan van Aanpak.  
  
Is er infomateriaal afgegeven?  
Alle schilderijen in de kamers zijn voorbeeldmateriaal wat we kunnen gebruiken. Wij zullen 
ons project houden over de kamer van Teniers en Brueghel. Deze foto’s zijn samengevoegd 
tot één PDF.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderzoek bestaande ideeën & inspiratie 
Cody de Leeuw 

Onderzoek naar bestaande ideen hoe je schilderijne tot leven wekt 

Over interactieve schilderijen 

 
 

  



 
Museumbeleving  

Met de museumbeleving van de bezoeker wordt in musea steeds meer rekening gehouden. 
Aangezien de museumbeleving van de bezoeker persoonlijk, zelfgemotiveerd, op eigen tempo en 
verkennend is, kiezen de bezoekers zelf wat, waar en wanneer ze iets willen leren.6 Volgens John 
Falk en Lynn Dierking bestaat er bij de museumbeleving een wisselwerking tussen de volgende drie 
factoren: de persoonlijke, sociaal-culturele en fysieke context. De museumbeleving verschilt echter 
per bezoeker en per museum. De persoonlijke context heeft betrekking op de motivatie van het 
museumbezoek en de verwachtingen van de bezoeker. Daarnaast spelen voorafgaande kennis, 
ervaringen en interesses een rol. De sociaal-culturele context behelst de culturele achtergrond van 
de bezoeker en bovendien is het relevant of de bezoeker alleen of met een groep het museum gaat 
bezoeken. De fysieke context betreft de fysieke ruimte; het museum zelf. De omgevingsfactoren, 
zoals gebeurtenissen in het museum, het ontwerp van tentoonstellingen en de technologie spelen 
hierbij een rol. De museumbeleving wordt bepaald door deze drie factoren en deze dragen bij aan 
de beleving die de bezoeker voor, tijdens en na het museumbezoek ervaart. 

 

  



Museum-app als multimedia-instrument  

Behalve multimediamiddelen op zaal zijn er ook draagbare apparaten om de bezoeker van 
informatie te voorzien. Draagbare apparaten in musea hebben zich met de tijd van een beperkt 
aanbod (de audiotour) naar een groter aanbod ontwikkeld. De apparaten hebben drie kwaliteiten: 
ze zijn mobiel (locatie onafhankelijk en altijd toegankelijk), digitaal (elektronisch systeem) en 
persoonlijk (één op één relatie met de bezoeker). Een voorbeeld hiervan is een multimediatour, 
waar auditieve informatie met afbeeldingen en eventueel videomateriaal wordt aangevuld. Peter 
Samis, de conservator van interpretatieve media in het San Francisco Museum of Modern Art, stelt 
dat het museum de audiotour in wezen bevrijd heeft van het vaste apparaat. Het museum maakt nu 
gebruik van mobiele multimedia-apparaten, om de verhalen van de tentoonstellingen op nieuwe 
manieren te vertellen. 

 Een voorbeeld van deze mobiele multimedia-apparaten zijn smartphones die nieuwe 
ontwikkelingen hebben mogelijk gemaakt, zoals het aanbieden van multimediatours in een museum-
app. Steeds meer mensen maken dagelijks gebruik van een smartphone, momenteel bezit bijna 70% 
van de huishoudens in Nederland een smartphone. Uit onderzoek is gebleken dat bezoekers die een 
smartphone hebben vaker gebruik maken van een museum-app. De drie meest voorkomende 
redenen van musea om een app te ontwikkelen zijn: het experimenteren in het binden van 
bezoekers, het toegankelijk en begrijpelijk maken van extra informatie en een interactieve ervaring 
aanbieden.20 Om een interactieve ervaring te bieden, worden momenteel meerdere technologieën 
op museum-apps toegepast, zoals het gebruik van QR-codes of Augmented Reality (AR).  

QR-codes kunnen informatie over een kunstwerk verschaffen door een streepjescode te scannen bij 
het desbetreffende kunstwerk. Met behulp van AR wanen bezoekers zich in een virtuele wereld. Als 
de smartphone voor een kunstwerk wordt gehouden wordt er door de smartphone een AR signaal 
herkend en verschijnt er een virtuele afbeelding, die in relatie staat met het fysieke kunstwerk. Dat 
signaal wordt door locatie-informatie van de bezoeker herkend, door bijvoorbeeld een 
navigatiesysteem zoals GPS. Volgens Nancy Proctor, hoofd mobiele strategie bij het Smithsonion 
Institute, bieden navigatiesystemen op museum-apps nieuwe mogelijkheden voor musea om de 
museumbeleving te kunnen verbeteren.  

GPS, maar ook andere mogelijkheden, zoals Wi-Fi systemen met plaatsbepaling van de bezoeker, 
kunnen ervoor zorgen dat de bezoeker gemakkelijk zijn weg kan vinden in het museum. Maar ook 
IrDA (infrarood), Bluetooth of RFID (radio-frequency identification) markeringen in het museum zijn 
in staat om de bezoeker van informatie te voorzien, ongeacht zijn specifieke situatie en behoeften. 
Het is praktisch als een museum-app ook offline kan werken, mocht er geen Wi-Fi in het museum 
aanwezig zijn, zodat met name buitenlandse bezoekers geen internetkosten hoeven te maken. 
 

Bron: Een meerwaarde van de museumbeleving? 
Frédérique Schokking 

 

 

 

 

 



Het VR experiment van het Natural History Museum 

In het Natural History in Londen wordt de mogelijkheid gegeven voor de bezoekers om een 360 
graden VR ervaring van 20 min mee te maken. Ze gaan op ontdekkingstocht met de wereld 
beroemde natuuronderzoeker en TV-presentator David Attenborough, tijdens deze experience gaan 
ze op door het welbekende Great Barrier Reef.  

De VR ervaring duurt niet lang, toch is deze tour geliefd bij de bezoekers van het museum. Door de 
ervaring die de VR bied lijkt het net of de bezoekers een privé tour krijgen van Attenborugh, tevens 
speelt het ook mee dat de mensen op een eigen ontdekkingstocht gaan door het prachtige rif van 
Australië.  

Deze belevenis geeft de bezoekers het gevoel of ze aan deze documentaire meedoen. Door deze 
unieke ervaring die de gebruikers, bezoekers beleven ontwikkeld er een speciale band tussen de 
bezoekers en het museum.  

Nu is de vraag gaat dit ook werken binnen een kunstgalerij?  

Als gebruiker zie ik dit als een extra schil aan de beleving toevoegen, mijn idee is hoe je dit kan 
implementeren is: Visuele tour van de collectie binnen het museum, de gebruikers kunnen hun eigen 
visie van het schilderij creëren. Doordat gebruikers interactie hebben met het schilderij, wordt het 
leerzamer en interessanter. Zo krijgt het museum bezoek een moderne touche en wordt interessanter 
voor een jongere doelgroep die al veel met techniek bezig. Momenteel worden museums als oud 
bollig ervaren door de jeugd, door deze oplossing wordt de ervaring voor de jongere gebruiker totaal 
anders. 

  

 

Bron: https://appvilla.nl/the-future-of-art-gallery-and-museum-apps-vr-tours/ 

  

https://appvilla.nl/the-future-of-art-gallery-and-museum-apps-vr-tours/


Rijksmuseum 

Het bekendste museum van Nederland heeft sinds de heropening in 2013 al meer dan 1.2 miljoen 
bezoekers gehad, natuurlijk kunnen ze niet in de tijd van smartphones en app achterblijven. 
Rijksmuseum heeft een app ontwikkeld waar de bezoeker gebruik van kan maken. De app bied 
verschillende mogelijkheden een aantal van die mogelijkheden zijn: Routes, binnen de app kan je 
aangeven wat jij als bezoeker interessant vindt. Als je je eigen interesses hebt ingevuld zal de app 
voor jou een route creëren, natuurlijk zijn er ook routes die standaard zijn, zo kan de gebruiker 
meteen aan de slag! Per rondwandeling zal er per kunstwerk een filmpje of andere toevoegende 
informatie getoond worden binnen de app. Naast deze interactie kan de gebruiker zich ook 
aanmelden binnen de app, zo kan de persoon het kunstwerk opslaan op zijn of haar eigen account. 
De gebruiker kan dan in een later stadium de tour thuis nog een keer beleven, maar dan vanuit zijn 
of haar luie stoel thuis!  

  



Smartify 

Met de app Smartify kun je kunstwerken scannen, waarbij resultaten op basis van AI worden getoond. Je 
krijgt dan aanvullende info over het werk en de artiest te zien. De app is gratis maar is toch heel 
compleet: er zitten meer dan 2 miljoen kunstwerken in. Richt je iPhone op het kunstwerk en het wordt 
automatisch herkend. Ook kun je luisteren naar audiotours voor je favoriete collecties. Je krijgt ook elke 
dag aanbevelingen voor kunstwerken, die door kenners zijn uitgekozen. Smartify werkt samen met 
musea en galerieën om te zorgen dat het qua copyright goed is geregeld. 

 

   

Bron: https://www.iculture.nl/gids/musea-kunst-cultuur-apps-iphone-ipad/  

https://www.iculture.nl/gids/musea-kunst-cultuur-apps-iphone-ipad/


Museum Inspecteurs 

Hoe werkt het? 

Kinderen willen tijdens een dagje uit het liefst iets doen of beleven. In de Nederlandse musea 
worden ze op hun wenken bediend, met speurtochten, workshops, interactieve tentoonstellingen en 
meer! Zoek jij een leuk museum voor je volgende museumbezoek en wil je graag anderen helpen 
met kiezen? Met de Museuminspecteurs-app kunnen kinderen t/m 12 jaar alle musea van 
Nederland inspecteren en zo met elkaar hun beste museumtips delen. 

Registratie is alleen mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar. Bij het invoeren van een ander 
geboortejaar krijg je een melding dat je niet aan de leeftijdseisen voldoet. 

Aan de hand van een lijst met 12 korte vragen krijgen de musea een cijfer en kiezen de kinderen 
samen het kidsproof museum van Nederland. 

 

Bron:  https://www.iculture.nl/gids/musea-kunst-cultuur-apps-iphone-ipad/ 

  

https://www.iculture.nl/gids/musea-kunst-cultuur-apps-iphone-ipad/


Google Arts & Culture 

Arts & Culture is een nieuwe app van Google waarmee je collecties van musea van over de hele 
wereld kunt bekijken. Je kunt overzichten met kunstenaars bekijken en kunststromingen, maar ook 
historische figuren en gebeurtenissen. Kunstobjecten zijn te filteren op kleur en op tijdsperiode. 

Google werkt voor Arts & Culture samen met meer dan 1000 verschillende musea, waaronder het 
Van Gogh Museum, Het Anne Frank Huis en het Rijksmuseum. Je kunt met de app zo’n 200.000 
objecten uit het Rijksmuseum bekijken en via Google Street View door de gangen van het gebouw 
lopen. Met een Google Cardboard-optie kun je veel van deze Street View-tours ook in Virtual Reality 
beleven. 

 

  



Persoonlijke rondleiding met je tablet 

Audiotours die je meer informatie geven, zijn tegenwoordig heel gewoon. Sterker nog, die zijn 
eigenlijk al ‘old school’. Tegenwoordig kan je in steeds meer musea met tablets deze informatie 
krijgen en ontdekken. Het Haags Gemeentemuseum heeft bijvoorbeeld de ‘wonderkamers’, 
expositieruimtes waar kinderen met tablets én al hun zintuigen de objecten kunnen ontdekken. 

 
Interactieve toelichting in de Wonderkamer (Gemeentemuseum Den Haag) 

Helpen met navigeren 

Een wens van dit museum is verder om beter inzicht te krijgen in waar mensen in het museum zijn. 
Willen musea, net zoals retailers, bezoekers bespioneren? Nee, dat niet zozeer. Musea willen slim in 
kunnen spelen op de meeste gestelde vragen: 

1. Waar is het toilet? 
2. Waar is de uitgang? 
3. Waar is de museumshop of horecaruimte? 

Als een museum kan bepalen waar een bezoeker is, dan zou een app die bezoeker kunnen helpen te 
navigeren. En natuurlijk weet zo’n app ook nog wat van de collecties van het museum. 

Gebruikersinformatie als kwaliteitscheck 

Bovendien kan een app het museum informatie geven die ze nu niet hebben: hoe lang blijft iemand 
gemiddeld kijken naar een object, wat zijn de meest populaire objecten en is de tentoonstelling 
optimaal; is de routering goed? 

Bron: https://www.frankwatching.com/archive/2014/06/04/5-digitale-toepassingen-die-dynamiek-
geven-aan-musea/ 

  

https://www.frankwatching.com/archive/2014/06/04/5-digitale-toepassingen-die-dynamiek-geven-aan-musea/
https://www.frankwatching.com/archive/2014/06/04/5-digitale-toepassingen-die-dynamiek-geven-aan-musea/


Interactieve tafels 

Binnen een veelal museums wordt er al een interactieve tafel aangeboden. Met deze tafels kunnen 
de gebruikers bijvoorbeeld interacteren met de kunstwerken binnen de zaal waar de tafel zich 
bevindt. Deze tafel is voornamelijk gericht op de jonge gebruiker, de gebruiker leert op spelende wijs 
wat bijvoorbeeld het schilderij voor betekenis heeft of wie het geschilderd heeft. Natuurlijk blijven 
volwassen ook nog deels kind, dus de meeste oudere bezoekers van museums zullen zich ook een 
weg kunnen vinden met de interactieve tafel. Zo is de tafel voor jong en oud. 

 

 
Bron: https://www.ontwerp77.nl  

 
Bron: https://www.mcw.nl/  

 
Bron: https://www.looopings.nl/weblog/7652/Fotos-nieuwe-interactieve-plattegrond-in-Efteling-
Museum.html 

Door op de parkplattegrond te klikken, verschijnen foto's, video's, geluidsbestanden en 
verhalen over alle attracties en sprookjes van de afgelopen 65 jaar. Bijzonder is dat de kaart 
helemaal werd geanimeerd: veel attracties bewegen. 

https://www.ontwerp77.nl/
https://www.looopings.nl/weblog/7652/Fotos-nieuwe-interactieve-plattegrond-in-Efteling-Museum.html
https://www.looopings.nl/weblog/7652/Fotos-nieuwe-interactieve-plattegrond-in-Efteling-Museum.html






































 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek jaar 1500 tot 1700 
Cody de Leeuw  
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Kledingstijl  

1.1 Kleding stijl jaar 1500-1590 
West-Europa wordt gekenmerkt door volumineuze 
kleding gedragen in een overvloed aan lagen (een 
reactie op de koeltemperaturen van de kleine ijstijd , 
vooral in Noord-Europa en de Britse 
eilanden). Contrasterende stoffen, schuine 
strepen, borduurwerk , aangebrachte versieringen 
en andere vormen van oppervlakteversiering werden 
prominent. De lange, smalle lijnen van de 
late middeleeuwen werden vervangen door een breed 
silhouet, conisch voor vrouwen met breedte op de 
heupen en breed vierkant voor mannen met breedte op 
de schouders. Mouwen stonden in het middelpunt van 
de belangstelling en werden gepoft, gesneden, geboeid 
en omgekeerd om contrasterende voeringen te onthullen.      

1.2 Jassen – vrouw 
Jurk in Nederland, België en Vlaanderen, nu onderdeel van het rijk, behield 
het langst een hoge, omgordelde taille. Italiaanse jurken werden om de 
taille gepast, met volle rokken eronder. 
De Franse jurk uit het eerste deel van de eeuw was losjes op het lichaam 
aangebracht en wijdde zich vanuit de heupen af met een trein . De hals 
was vierkant en zou de kirtle kunnen onthullen. De mouwen met 
manchetten waren breed bij de pols en werden breder, met een versierde 
onderzijde die aan de rok was bevestigd.  

Vierkante halsjurk met lange mouwen die soepel over een 
strak korset of een paar lichamen en een farthingale pasten . Met de 
gladde, conische lijn van de rok, werd de voorkant van de kirtle of 
petticoat weergegeven, en een versierd paneel genaamd een voorstuk , 
zwaar geborduurd en soms met juwelen,  

1.3 Hoeden en hoofddeksels vrouw 
In Frankrijk, Engeland en de Lage Landen werden zwarte kappen met 
sluiers aan de achterkant gedragen over linnen onderkappen waarmee 
het voorhaar (in het midden gescheiden) kon worden getoond. 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Ice_Age
https://en.wikipedia.org/wiki/Embroidery
https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval
https://en.wikipedia.org/wiki/Lining_(sewing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Train_(clothing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Corset
https://en.wikipedia.org/wiki/Bodice


1.4 Schoonheid ideale - vrouw 
Sandro Botticelli's Venus en Mars , geschilderd tussen 
1480-1490, geeft Venus weer als de ultieme 
samensmelting van vrouwelijke fysieke 
schoonheid.  Haar gezicht is volkomen symmetrisch, 
haar huid is ongeschonden en zuiver wit, haar haar is 
licht van kleur en licht golvend, haar voorhoofd is hoog, 
haar wenkbrauwen zijn ernstig gebogen, haar lippen zijn 
rood en vol en haar buik en heupen steken uit. iets 
onder haar dunne kledingstuk.   

“Vrouwen brachten vaak giftige stoffen op hun gezicht en borst aan, 
zoals kwik , aluin en ceruse om de huid lichter te maken en sproeten te verwijderen.” 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_(element)
https://en.wikipedia.org/wiki/Alum
https://en.wikipedia.org/wiki/Ceruse


1.5 Kledingstijk – man 
 
Een linnen shirt of hemd , oorspronkelijk low-hals, maar met een hogere hals door midden van 
de eeuw. De halslijn was verzameld in een smalle band of aangepast door middel van 
een trekkoord ; de kleine ruche die werd gevormd door het trekkoord omhoog te trekken, werd in 
de loop van de tijd breder en evolueerde vervolgens naar de plooi van de volgende periode. 

Een doublet met bijpassende mouwen, vaak gesneden of gesneden om de stof van het 
onderliggende shirt door te laten. Een eikel , meestal laag uitgesneden tot de taille aan de 
voorkant om het doublet eronder te onthullen, met volle rokken tot de knie.  

Een overjas met opening aan de voorkant, vaak met bont gevoerd voor warmte en 
doorgesneden, met mouwen. De japon was vroeg in de periode enkellange, maar knielengte 
jassen waren modieus in de jaren 1530 en 1540. Geleerden, rechters, artsen en andere 
professionals behielden de enkellange jurk gedurende de hele periode. 

Meer lezen over deze tijd van de kleding bekijk bron 1 in de bronnelijst. 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Linen
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemise
https://en.wikipedia.org/wiki/Drawstring
https://en.wikipedia.org/wiki/Ruff_(clothing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Doublet_(clothing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Jerkin_(garment)


2.1 Kleding stijl jaar 1600-1690 
 
West-Europese kleding wordt gekenmerkt door het verdwijnen van 
de plooikraag ten gunste van brede kanten of linnen kragen . De 
taille is door de periode heen gestegen voor zowel mannen als 
vrouwen. Andere opvallende modes waren volle, 
gesneden mouwen en lange of brede hoeden met randen. 

Het silhouet, dat in wezen dicht bij het lichaam was met 
strakke mouwen en een lage, puntige taille tot rond 1615, werd 
geleidelijk zachter en verbreed. Mouwen werden erg vol, en in de 
jaren 1620 en 1630 werden ze vaak in paniek of doorgesneden om de volumineuze mouwen van 
het shirt eronder te laten zien. 

 

2.2 Jassen – vrouw 
 
In de vroege jaren van de nieuwe eeuw hadden 
modieuze lijfjes hoge halslijnen of extreem lage, ronde halslijnen en 
korte vleugels op de schouders. Afzonderlijke gesloten cartwheel 
kragen werden soms gedragen, van de permanente kraag, 
ondersteund door een kleine draadframe of supportasse voor 
toevalligere slijtage en steeds vaker later. 
 

 

2.3 Kapsels en hoofdtooien - vrouw 
Tot ongeveer 1613 werd het haar hoog over het voorhoofd bevederd gedragen. Getrouwde 
vrouwen droegen hun haar in een linnen huif of kap, vaak met kant trim. Lange hoeden, zoals die 
door mannen worden gedragen, zijn goedgekeurd voor buitenkleding. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Clothing
https://en.wikipedia.org/wiki/Ruff_(clothing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Lace
https://en.wikipedia.org/wiki/Linen
https://en.wikipedia.org/wiki/Collar_(clothing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sleeve
https://en.wikipedia.org/wiki/Hat
https://en.wikipedia.org/wiki/Sleeve
https://en.wikipedia.org/wiki/Shirt
https://en.wikipedia.org/wiki/Bodice
https://en.wikipedia.org/wiki/Supportasse
https://en.wikipedia.org/wiki/Hair
https://en.wikipedia.org/wiki/Coif


2.4 Shirts, doubletten en jerkins - man 
 

Linnen hemden hadden diepe manchetten . De 
mouwen van het shirt werden voller gedurende de 
periode. Tot de jaren 1620 was een kraag die 
horizontaal moest uitsteken, een garde genaamd , 
populair. Andere stijlen omvatten een niet-
gestapelde kraagachtige kraag en, later, een 
rechthoekige vallende band die op de schouders 
lag. Puntige Van Dyke-baarden, vernoemd naar de 
schilder Anthony van Dyck , waren modieus en 
mannen groeiden vaak ook een grote, brede snor. doubletswaren puntig en 
pasten dicht bij het lichaam, met strakke mouwen, tot ongeveer 1615.  

Geleidelijk werden de taille en de mouwen voller, en zowel het lichaam als 
de bovenste mouwen konden worden doorgesneden om het shirt eronder te laten zien. Tegen 
1640 waren de doubletten vol en ongeschikt en konden ze aan de voorkant onder de hoge taille 
open zijn om het shirt te laten zien. 

 

2.5 Bovenkleding – man 
Korte mantels of capes , meestal op heuplengte, vaak met mouwen , werden 
gedragen door modieuze mannen, meestal artistiek over de linkerschouder 
geslingerd, zelfs binnenshuis; een mode uit de jaren 1630 paste de cape-stof 
aan de rijbroek aan en de voering aan het doublet. Lange mantels werden 
gedragen voor slecht weer. 

 

2.6 Kapsels en hoofddeksel – man 
Vroeg in de periode was het haar tot op de kraag gedragen en van het 
voorhoofd geborsteld; zeer modieuze mannen droegen een enkele lange lok 
haar, een lovelock over een schouder. Kapsels groeiden langer door de 
periode, en lange krullen waren in de mode tegen het einde van de jaren 1630 en 1640 en 
wezen op de opkomst van de pruik in de jaren 1660 . 

Puntige baarden en brede snorren waren modieus. 

Tot ongeveer 1620 was de modieuze hoed de hoofdman , met een lange conische kroon aan 
de bovenkant afgerond en een smalle rand. Door de jaren 1630, de kroon was korter en de 
rand was breder, vaak gedragen gespannen of opgestoken aan de ene kant en versierd met een 
massa van struisvogel pluimen . 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Doublet_(clothing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cloak
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape
https://en.wikipedia.org/wiki/Sleeve
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lovelock_(hairstyle)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Wig_(hair)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Beard
https://en.wikipedia.org/wiki/Mustache
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https://en.wikipedia.org/wiki/Capotain
https://en.wikipedia.org/wiki/Ostrich
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3.1 Kleding stijl jaar 1700-1790  
Europese landen wordt gekenmerkt door een 
breder silhouet voor zowel mannen als 
vrouwen na de lange, smalle look van de jaren 
1680 en 90. Dit tijdperk wordt gedefinieerd als 
laat-barok / rococo-stijl. De nieuwe 
modetrends die in dit tijdperk werden 
geïntroduceerd, hadden een grotere impact op 
de samenleving en hadden niet alleen invloed op 
royalty's en aristocraten, maar ook op midden- 
en zelfs lagere klassen. Kleding gedurende 
deze periode kan worden gekenmerkt door 
zachte pasteltinten, lichte, luchtige en asymmetrische ontwerpen en speelse stijlen. Pruiken 
bleven essentieel voor mannen en vrouwen en waren vaak blank; natuurlijk haar werd 
gepoederd om de modieuze look te bereiken. Het kostuum van de achttiende eeuw, als het 
ontbrak aan de verfijning en gratie van vroegere tijden, was duidelijk vreemd en schilderachtig  

3.2 Jurken – vrouw 
In de vroege decennia van de nieuwe eeuw bestond de formele kleding uit de 
stijve mantua . Een gesloten (of "ronde") petticoat , soms gedragen met een 
schort, verving de open gedrapeerde mantua-rok van de vorige 
periode . Deze formele stijl maakte toen plaats voor meer ontspannen modes. 

 
 

 

 

3.3 Bovenkleding – vrouw 
De rijgewoonten bestonden uit een getailleerde, dij- of knielengte jas 
vergelijkbaar met die gedragen door mannen, meestal met een bijpassende 
petticoat. Dames droegen op mannen geïnspireerde shirts en tricorne-hoeden 
voor paardrijden en jagen. 
In de buitenlucht droegen dames ook ellebooglengte capes, vaak gevoerd 
met bont voor warmte. 
. 
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3.3 Pakken – man 
 

Het mannelijke pak, ook bekend als de habit à la française, 
bestaat uit drie delen: het justaucorps , een jas en een rijbroek.  
Het vest was het meest decoratieve stuk, meestal rijkelijk 
geborduurd of met stoffen met een patroon. In het begin van de 
18e eeuw stopten de rijbroeken meestal bij de knie, met witte 
kousen eronder gedragen en schoenen met hakken, die meestal 
grote vierkante gespen hadden. Jassen werden dichter bij het 
lichaam gedragen en waren niet zo rokachtig als tijdens de barok. 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Justaucorps
https://en.wikipedia.org/wiki/Breeches


Manier van leven 

4.1 jaar 1600 
 

 

Manier van leven 

Beroepen die er toen waren 

Families/banden 

Huizen 

De boeren en zo hoe leefde die 

De ontwikkelingen 

Vervoersmiddelen 

  



1 Bronvermelding  

Wikipedia 
Auteur: Niet bekend  
Publicatiedatum: Niet bekend  
Geraadpleegd op: 16/11/2019  
Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/1500%E2%80%931550_in_Western_European_fashion 

2 Bronvermelding  

Wikipedia 
Auteur: Niet bekend  
Publicatiedatum: Niet bekend  
Geraadpleegd op: 16/11/2019  
Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/1600–1650_in_Western_European_fashion 

3 Bronvermelding  

Wikipedia 
Auteur: Niet bekend  
Publicatiedatum: Niet bekend  
Geraadpleegd op: 16/11/2019  
Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/1700–1750_in_Western_fashion 
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Mini Games
Voorstellen



Find de zodiac

Zoek de sterrenbeelden op van de 5 schilders in de kamer. De kinderen 
moeten binnen de kamer alle schilderijen de sterrenbeelden vinden. 
Deze kunnen ze vinden door middel van AR. Als ze alle sterrenbeelden 
hebben gevonden, wordt er een familielid vrijgespeeld 



The connection
Zoek verbinden tussen schilderijen in de kamer. Bijvoorbeeld: De zomer 
van David Tenniers en Allorgie op de aarde en de zomer van Jan Brue-
ghel the Elder wordt allebei hooi in geoogst. Veel van deze schilderijen 
hebben elementen van elkaar. Het is juist aan de scholieren om de over-
eenkomsten te zoeken.



The hidden painter
David Teniers heeft zichzelf geschildert in het schilderij de lente, zoek 
David Teniers op en maak een foto van hem.  Het is aan de kinderen of 
om hem te vinden in de zaal. Kinderen gaan David teniers Google om te 
weten wie hij is en eruit ziet. Hierdoor krijgen kinderen een andere kijk.

Credits schilder: Jasmijn



Kraskaart
Kinderen kunnen door middel van AR kunnen ze virtueel de originele 
outlines van het schilderij bekijken  “hidden treasures” . Het moet voor 
de kinderen een bijzondere ervaring worden en dat het schikderij in 
gesprek komt.

Kraskaart



Mystery Dice
De kinderen kunnen binnen de app een dobbelsteen gooien bij een 
bepaald schilderij. Bij elk nummer zit er een vraag aan verbonden. Als ze 
de vraag goed hebben verdienen ze hier punten mee. 



Ranking
Als de klas klaar is met de game, zal er automatisch de ranking van de 
klas in de lijst plaats vinden. Zo zien ze welke plaats ze zijn geeindigd. Er 
wordt per klas een eindscore gemaakt en deze score komt dan in de 
ranking terecht om met de andere klassen te battle. Wie wil er nou niet 
de beste zijn van het museum?



Ondezoek / brainstorm



Ondezoek / brainstorm
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Ondezoek / brainstorm



Ondezoek / brainstorm



Mini Games
Lo - FI test - doelgroep

Feedback

De spellen werden erg enthousiast gespeeld door de 
scholieren, ze vonden het interessant om het op deze 
manier met elkaar te linken. De generatieboom bij 
elkaar zoeken staken ze veel van op, ze zochten op de 
persoon en door het zoeken naar de leeftijd lazen ze ook 
andere dingen die ze hebben onthouden

Het schilderij namaken met je klas vonden 3 van de 4 
testpersonen te rommelig, ze gingen liever voor een 
algemene stamboom met hun klas waar ze een kopie 
van kregen.



Test - 2 times thirty seconds



Test - 2 times thirty seconds
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Test - Connect the dots



Test - Connect the dots
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Test - 2 times thirty seconds



Test - Connect the dots



Mock-ups- iPad
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Binnenkort gaat de klas naar het Noord Brabants museum, 

tijdens dit bezoek zal de klas door de Teniers en Breughelen 

kamer komen. Binnen deze kamer is er een speciale ervaring 

ontwikkeld voor de leerlingen. Hierbij hoort een kleine 

voorbereiding. 

De kinderen gaan een test doen waardoor ze verbonden 

worden met een familie lid binnen de kamer. Vanuit deze 

persoon zullen ze de ervaring gaan beleven. Daarvoor 

moeten de leerlingen wel eerst gekoppelt worden aan een 

familielid.  

Dat gebeurt als volgt 

1. De kinderen bezoeken de website: www.hetverbond.nl/kahoot

2. Ze doen de kahoot test

3. Ze krijgen automastisch een schilder toegewezen op basis        

    van interesses.

4. Als iedereen de test heeft gedaan wordt er een mail           

    gestuurd met de vijf QR codes. Iedere code presenteert     

    een team / schilder

Hoe werkt het? De familie

David Tenier
de Jonge

Jan Brueghel 
de Oude

Pieter Brueghel 
de Jonge

Pieter Coecke
van Aelst

Jan van
Kessel



Folder
docenten - uitleg

Om de docenten niet in het diepen te gooien, is er een 
folder ontworpen speciaal gericht op de leraren. Deze 
folder dient ervoor dat ze weten wat ze moeten doen. 
Binnen deze folder staat een korte uitleg en de stappen 
die de leraren moeten volgen. 

Binnenkort gaat de klas naar het Noord Brabants museum, 
tijdens dit bezoek zal de klas door de Teniers en Breughelen 
kamer komen. Binnen deze kamer is er een speciale ervaring 
ontwikkeld voor de leerlingen. Hierbij hoort een kleine 
voorbereiding. 

De kinderen gaan een test doen waardoor ze verbonden 
worden met een familie lid binnen de kamer. Vanuit deze 
persoon zullen ze de ervaring gaan beleven. Daarvoor 
moeten de leerlingen wel eerst gekoppelt worden aan een 
familielid.  

Dat gebeurt als volgt 
1. De kinderen bezoeken de website: www.hetver-
bond.nl/schilder
2. Ze doen de schilder test.
3. Ze krijgen automastisch een schilder toegewezen op basis        
    van interesses.
4. Als iedereen de test heeft gedaan wordt er een mail           
    gestuurd met de vijf QR codes. Iedere code presenteert     
    een team / schilder.



Folder
voorstellen
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Beleef het samen

Binnenkort gaat de klas naar het Noord Brabants museum, 

tijdens dit bezoek zal de klas door de Teniers en Breughelen 

kamer komen. Binnen deze kamer is er een speciale ervaring 

ontwikkeld voor de leerlingen. Hierbij hoort een kleine 

voorbereiding. 

De kinderen gaan een test doen waardoor ze verbonden 

worden met een familie lid binnen de kamer. Vanuit deze 

persoon zullen ze de ervaring gaan beleven. Daarvoor 

moeten de leerlingen wel eerst gekoppelt worden aan een 

familielid.  

Dat gebeurt als volgt 

1. De kinderen bezoeken de website: www.hetverbond.nl/kahoot

2. Ze doen de kahoot test

3. Ze krijgen automastisch een schilder toegewezen op basis        

    van interesses.

4. Als iedereen de test heeft gedaan wordt er een mail           

    gestuurd met de vijf QR codes. Iedere code presenteert     

    een team / schilder

Hoe werkt het? De familie

David Tenier
de Jonge

Jan Brueghel 
de Oude

Pieter Brueghel 
de Jonge

Pieter Coecke
van Aelst

Jan van
Kessel
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Beleef het samen

Folder
voorstellen

Binnenkort gaat de klas naar het Noord Brabants museum, 

tijdens dit bezoek zal de klas door de Teniers en Breughelen 

kamer komen. Binnen deze kamer is er een speciale ervaring 

ontwikkeld voor de leerlingen. Hierbij hoort een kleine 

voorbereiding. 

De kinderen gaan een test doen waardoor ze verbonden 

worden met een familie lid binnen de kamer. Vanuit deze 

persoon zullen ze de ervaring gaan beleven. Daarvoor 

moeten de leerlingen wel eerst gekoppelt worden aan een 

familielid.  

Dat gebeurt als volgt 

1. De kinderen bezoeken de website: www.hetverbond.nl/kahoot

2. Ze doen de kahoot test

3. Ze krijgen automastisch een schilder toegewezen op basis        

    van interesses.

4. Als iedereen de test heeft gedaan wordt er een mail           

    gestuurd met de vijf QR codes. Iedere code presenteert     

    een team / schilder

Hoe werkt het? De familie

Pieter Brueghel 
de Jonge

1564

Pieter Coecke
van Aelst

1502

Jan Brueghel 
de Oude

1525
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Binnenkort gaat de klas naar het Noord Brabants museum, 

tijdens dit bezoek zal de klas door de Teniers en Breughelen 

kamer komen. Binnen deze kamer is er een speciale ervaring 

ontwikkeld voor de leerlingen. Hierbij hoort een kleine 

voorbereiding. 

De kinderen gaan een test doen waardoor ze verbonden 

worden met een familie lid binnen de kamer. Vanuit deze 

persoon zullen ze de ervaring gaan beleven. Daarvoor 

moeten de leerlingen wel eerst gekoppelt worden aan een 

familielid.  

Dat gebeurt als volgt 

1. De kinderen bezoeken de website: www.hetverbond.nl/kahoot

2. Ze doen de kahoot test

3. Ze krijgen automastisch een schilder toegewezen op basis        

    van interesses.

4. Als iedereen de test heeft gedaan wordt er een mail           

    gestuurd met de vijf QR codes. Iedere code presenteert     

    een team / schilder

Hoe werkt het? De familie

David Tenier
de Jonge

Jan Brueghel 
de Oude

Pieter Brueghel 
de Jonge

Pieter Coecke
van Aelst

Jan van
Kessel

1502 1525 1564
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Folder
voorstellen

Binnenkort gaat de klas naar het Noord Brabants museum, 

tijdens dit bezoek zal de klas door de Teniers en Breughelen 

kamer komen. Binnen deze kamer is er een speciale ervaring 

ontwikkeld voor de leerlingen. Hierbij hoort een kleine 

voorbereiding. 

De kinderen gaan een test doen waardoor ze verbonden 

worden met een familie lid binnen de kamer. Vanuit deze 

persoon zullen ze de ervaring gaan beleven. Daarvoor 

moeten de leerlingen wel eerst gekoppelt worden aan een 

familielid.  

Dat gebeurt als volgt 

1. De kinderen bezoeken de website: www.hetverbond.nl/kahoot

2. Ze doen de kahoot test

3. Ze krijgen automastisch een schilder toegewezen op basis        

    van interesses.

4. Als iedereen de test heeft gedaan wordt er een mail           

    gestuurd met de vijf QR codes. Iedere code presenteert     

    een team / schilder

Hoe werkt het? De familie

David Tenier
de Jonge

Jan Brueghel 
de Oude

Pieter Brueghel 
de Jonge

Pieter Coecke
van Aelst

Jan van
Kessel

1502 1525 1564

1601 1626



Gedurende de maak van de folder zijn er een aantal 
voorstellen geweest, die wel op elkaar lijken maar dan 
toch net iets anders. Per voorstel heb ik de groep erbij 
betrokken wat hun gedachtes er over waren, zo 
verkreeg ik telkens feedback over het ontwerp.

Uiteindelijke is er een eind voorstel er uit voort 
gekomen, dit voorstel heb ik vervolgens getest bij 
meerdere mensen in mijn omgeving. Is de uitleg wel 
duidelijk? Als het voor een buitenstaander al duidelijk is 
moet het voor een docent al helemaal duidelijk zijn.

In totaal heb ik  zes mensen gevraagd of ze de uitleg 
snapte. De uitkomst was zeer positief, de uitleg is 
duidelijk, de vormgeving is toepasselijk en het is 
gemakkelijk te lezen. Einddoel bereikt!

Folder
uitkomst

Eind
folder
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Beleef het samen Binnenkort gaat de klas naar het Noord Brabants museum, 

tijdens dit bezoek zal de klas door de Teniers en Breughelen 

kamer komen. Binnen deze kamer is er een speciale ervaring 

ontwikkeld voor de leerlingen. Hierbij hoort een kleine 

voorbereiding. 

De kinderen gaan een test doen waardoor ze verbonden 

worden met een familie lid binnen de kamer. Vanuit deze 

persoon zullen ze de ervaring gaan beleven. Daarvoor 

moeten de leerlingen wel eerst gekoppelt worden aan een 

familielid.  

Dat gebeurt als volgt 

1. De kinderen bezoeken de website: www.hetverbond.nl/kahoot

2. Ze doen de kahoot test

3. Ze krijgen automastisch een schilder toegewezen op basis        

    van interesses.

4. Als iedereen de test heeft gedaan wordt er een mail           

    gestuurd met de vijf QR codes. Iedere code presenteert     

    een team / schilder

Hoe werkt het? De familie

David Tenier
de Jonge

Jan Brueghel 
de Oude

Pieter Brueghel 
de Jonge

Pieter Coecke
van Aelst

Jan van
Kessel

1502 1525 1564

1601 1626





De iPads liggen in een rek bij de info balie of de ingang 
van de kamer. De iPads zullen met de namen van de 
schilders worden gelabeld, zo weten de groepen welke 
iPad ze moeten pakken. Vanaf dit moment begint de 
beleving onderling.

Ligging iPads

Bij de ingang van de kamer zal er een scherm hangen, 
hier worden de voorgaande teams en de ranking op 
weer gegeven. Dit scherm kan ook op een andere 
locatie hangen, zoals bij de entrance.

Scoreboard



De 

Wireframes 2 × 30 



Hoe komen de scores bij elkaar? Hoe worden de groep-
jes van schilders met elkaar verbonden? 

Connectie met iPad
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