
 
TITEL: Puzzeldier 
Leerjaar PO groep 5 / 6 
Type les Een voorbereidende les in aansluiting op Puzzeldier workshop in het RMT in relatie 

tot de verzameling van Gerrit Jan van Heek Jr.   
Lesduur 45 minuten. 
Omschrijving 
van de les 

Een les waarin de kinderen op verkennende, experimenterende en makende 
manier onderzoeken welke texturen de huiden van gewervelde dieren hebben en 
hoe deze op het platte vak weer te geven zijn.   
 
Wat is het Rijksmuseum Twenthe en wie was Gerrit Jan van Heek Jr.? 
Welke huiden hebben gewervelde dieren? 
Hoe zijn deze texturen weergegeven in de kunst? 
Hoe kan je met houtskool de verschillende texturen weergeven? 
 
De kinderen bekijken een presentatie over het Rijksmuseum Twenthe en de 
verzameling schilderijen van Gerrit Jan van Heek Jr. De kinderen bekijken 
afbeeldingen van de gewervelde dieren en hun huiden, met nadruk op de textuur 
en van kunstwerken die deze weergeven in verschillende stijlen.  
De kinderen onderzoeken hoe zij de verschillende texturen kunnen weergeven met 
houtskool op papier.   
 
De kinderen werken met het indelen van dieren in soorten op basis van kenmerken 
van de huid (verscheidenheid en eenheid).   
De kinderen werken met verschillende stijlkenmerken (betekenis / kunstzinnige 
disciplines).  
De kinderen werken met verschillende huidtexturen van gewervelde dieren 
(textuur).  
De kinderen werken met het tekenen met houtskool op papier (tekenen).  
 

Onderwerpen Gewervelde dieren, Rijksmuseum Twenthe, Gerrit Jan van Heek Jr., houtskool, 
textuur, huid 

Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie en Natuur en techniek.  
Leerinhoud  
TULE doelen 40 De kinderen kunnen begrijpen dat gewervelde dieren op basis van kenmerken van 

de huid zijn in te delen in soorten (verscheidenheid en eenheid).  
TULE doelen 54 De kinderen kunnen verschillende huidtexturen tekenen op het platte vlak (textuur).   

De kinderen kunnen verschillende huidtexturen tekenen met houtskool (tekenen).  
TULE doelen 55 De kinderen kunnen het eigen product en werkproces en dat van groepsgenoten 

bespreken (reflecteren).  
TULE doelen 56 De kinderen kunnen huidtexturen van dezelfde dieren herkennen in verschillende 

stijlkenmerken (betekenis / kunstzinnige disciplines).  
 
 
Uitvoering  
Lesplanning Totaal: 45 minuten  

Inleiding/oriëntatie: 20 minuten 
Opdracht: 15 minuten 
Reflectie: 5 minuten 
Opruimen: 5 minuten 

Voorbereiding Bestudeer de presentatie ‘Puzzeldier VL (presentatie)’.  
Bestudeer de lesbeschrijving voor het geven van de les.  
 
Zet de volgende technische materialen klaar: 

• Digibord 
 
Zet de volgende materialen klaar: 

• Voor ieder kind 1 stuk houtskool 
• Per kind 3 vellen a5 papier (halve a4) 



• Bescherming voor tafels 
• Bescherming voor kleding 
• Eventueel bus haarlak voor fixatie  

  
Inleiding / 
Oriëntatie  
 

Start de presentatie ‘Puzzeldier VL (presentatie)’.  
 
Toon dia 1.  
Vraag:  

• Herkent iemand dit gebouw? (Rijksmuseum Twenthe in Enschede).  
• Wie is daar wel eens geweest?  
• Wat is er in dat museum te zien? (Beeldende kunst).  

Vertel: Het Rijksmuseum Twenthe in Enschede is een museum voor beeldende 
kunst. Dit museum is het museum van de verbeelding.  
Vraag: Wat zou verbeelding zijn? (fantasie, iets verbeelden of verzinnen, beeld of 
vorm geven van de fantasie).  
 
Toon dia 2. 
Vertel: Het Rijksmuseum Twenthe ging voor het eerst open in 1930, omdat de 
textielfabrikant Jan Bernard van Heek een grote collectie schilderijen had, die hij 
graag in een museum voor de Staat wilde onderbrengen, zodat iedereen die wil 
naar zijn kunstverzameling kan kijken.   
De broer van Jan Bernard, Jan Herman van Heek, werd de eerste directeur van 
het museum en hij heeft nog meer kunst het museum ingehaald.  
Een derde broer, Gerrit Jan van Heek Jr., gaf ook een grote kunstverzameling aan 
het museum en een nieuwe vleugel aan het museumgebouw.   
Vraag:  

• Wat is een kunstverzamelaar? (Iemand die kunst verzameld.) 
• Verzamelt iemand van jullie ook iets? Wat? Hoe is dat om te doen? 
• Laat jij ook graag je verzameling aan andere mensen zien? Waarom? 

 
Toon dia 3.  
Vertel: Gerrit Jan van Heek Jr. wilde graag, net zoals zijn twee broers, zijn 
verzamelde kunst laten zien aan andere mensen. Deze schilderijen zitten allebei in 
zijn verzameling.  
Vraag: 

• Wat zie je? (sneeuw, landschap met dieren, ijsberin met jongen, vos) 
• Waar gaan deze schilderijen over? (dieren in de natuur) 
• Lijken deze schilderen op elkaar? Waarom vind je dat? 

Vertel: Gerrit Jan van Heek Jr. hield erg van de natuur en ook van jagen in de 
natuur. De kunst die hij verzamelde gaat dan ook over dieren die leven in de 
natuur. Dit soort kunst heet natuur- en dierschilderijen en Gerrit Jan van Heek Jr. 
heeft een belangrijke verzameling gemaakt van dit soort schilderijen uit die tijd. 
Een paar van die schilderijen hangen nu nog steeds in het Rijksmuseum Twenthe, 
zodat iedereen ze kan bekijken.  
Het schilderij links heet ´Ijsberin met jongen´ en is gemaakt door Richard Friese in 
1898. Het schilderij rechts heet ´Vos tredend uit besneeuwde bosrand´ en is 
gemaakt door Bruno Liljefors in 1919.  
 
Toon dia 4.  
Vraag:  

• Wat zie je? (landschap met dieren, waterbok, sneeuwhoenders) 
• Waar gaan deze schilderijen over? (dieren die leven in de natuur) 
• Lijken deze schilderijen op elkaar? Waarom vind je dat? 
• Waarom past dit ook in de verzameling van Gerrit Jan van Heek Jr. (gaan 

ook over dieren die leven in de natuur in bijna dezelfde stijl).  
Vertel: Het schilderij links heet ´Waterbok´ en is gemaakt door Wilhelm Kuhnert, 
zonder jaar. Het schilderij rechts heet ´Sneeuwhoenders in de Schotse 
hooglanden´ en is gemaakt door George Edward Lodge in 1950. Ze vormen allebei 
onderdeel van de collectie van Gerrit Jan van Heek Jr.  



 
Toon dia 5.  
Vraag: 

• Wat voor een soort gewerveld dier is een kolibrie? (vogel) 
• Wat heeft een vogel op de huid? (veren, verendek) 
• Hoe ziet de textuur van veren eruit? (bijv. kleine strookjes of streepjes die 

samen een veer maken en dat wordt herhaald in andere veren) 
• Hoe zou de textuur van veren voelen als je een vogel aait? (zacht) 

 
Toon dia 6.  
Vraag:  

• Wat voor een soort gewerveld dier is een vos? (zoogdier) 
• Wat heeft een zoogdier op de huid? (haren, vacht) 
• Hoe ziet de textuur van vacht eruit? (bijv. allemaal hele dunne haartjes of 

streepjes heel dicht bij elkaar en die staan in allemaal richtingen door 
elkaar) 

• Jij ben zelf ook een zoogdier, wat voor een vacht heb jij op je arm? (hele 
kleine, lichte haartjes en minder dan de vos.) 

• Hoe zou de textuur van vacht voelen als je een zoogdier aait? (zacht of 
ruw of stekelig, afhankelijk van dikke of dunne haren, lange of korte haren 
en veel of weinig haren. Maar van deze vos zacht.) 

 
Toon dia 7.  
Vraag: 

• Wat voor een soort gewerveld dier is een kikvors? (amfibie)  
• Wat heeft een amfibie op de huid? (niets, is helemaal kaal) 
• Hoe ziet de textuur van een kale huid eruit? (bijv. glad met kleine 

hobbeltjes) 
• Hoe zou de textuur van een kale huid voelen als je een amfibie aait? (glad) 

 
Toon dia 8.  
Vraag: 

• Wat voor een soort gewerveld dier is een zalm? (vis) 
• Wat heeft een vis op de huid? (schubben) 
• Hoe ziet de textuur van schubben eruit? (bijv. dezelfde ronde vormen 

liggen over elkaar heen) 
• Hoe zou de textuur van schubben voelen als je een vis aait? (de ene kant 

op glad, de andere kant op ruw) 
 
Toon dia 9.  
Vraag: 

• Wat voor een soort gewerveld dier is een slang? (reptiel) 
• Wat heeft een reptiel op de huid? (schubben) 
• Hoe ziet de textuur van deze schubben eruit? (bijv. allemaal dezelfde 

rondjes of bobbeltjes die naast elkaar liggen) 
• Hoe zou de textuur van deze schubben voelen als je een reptiel aait? (de 

ene kant op glad, de andere kant op ruw, maar harder dan de vis) 
 
Toon dia 10.  
Vraag: 

• Welke dieren zie je hier? (slang, vogel, hazen, herten (mens))  
• Welke texturen van huiden zie je? (schubben van reptiel, veren van vogel, 

haren en huid van zoogdieren) 
Vertel: Walter Crane maakte deze aquatint (dat is een druk techniek) in 1899. Het 
heet ´The temptation of Eve´, wat ´de verleiding van Eva´ betekent. Walter Crane 
heeft de texturen van de huiden van de dieren heel veel details gegeven.  
Vraag:  

• Heeft Walter Crane een dik of dun gereedschap gebruikt, denk je? (heel 
dun) 



• Wat voor een bewegingen heeft Walter Crane gemaakt, denk je? (klein en 
geconcentreerd, uitbeelden mag) 

• Zou dit in de verzameling van Gerrit Jan van Heek Jr. passen, denk je? 
Waarom? (Nee, want het is een Bijbelse voorstelling en het gaat niet over 
dieren die leven in de natuur. Er staat ook een mens bij op.) 

 
Toon dia 11.  
Vraag:  

• Welke dieren zie je hier? (luipaard en slang) 
• Welke texturen van huiden zie je? (schubben van reptiel, vacht van 

zoogdier) 
Vertel: Antonio Ligabue leefde van 1899 tot 1965 en hij maakte dit olieverf 
schilderij. Het heet ´Leopardo assalito da un serpente´, wat ´luipaard aangevallen 
door een slang´. Ook Antonio Ligabue heeft details in de texturen van de huiden 
van de dieren weergegeven.  
Vraag: 

• Heeft Antonio Ligabue een dik of dun gereedschap gebruikt, denk je? 
(gemiddeld, iets dikker dan Walter Crane) 

• Wat voor een bewegingen heeft Antonio Ligabue gemaakt, denk je? 
(vlakken ingevuld en streepjes en stipjes gezet, iets sneller dan Walter 
Crane, uitbeelden mag) 

• Zou dit in de verzameling van Gerrit Jan van Heek Jr. passen, denk je? 
Waarom? (Misschien. Het gaat over dieren die leven in de natuur, maar 
het heeft veel drukkere kleuren en vormen en ziet er meer als fantasie uit 
dan ´echt´ in de natuur.) 

 
Toon dia 12.  
Vraag: 

• Welke dier zie je hier? (vis) 
• Welke textuur van huid zie je? (schubben van de vis en de vinnen) 

Vertel: René Magritte maakte dit kunstwerk met gouache (een dekkende waterverf) 
op papier in 1962. Het heet ´Homage to Alphonse Allais´, wat ´een eerbetoon aan 
Alphonse Allais´ betekent. René Magritte heeft de details in de textuur van de huid 
weergegeven.  
Vraag:  

• Heeft René Magritte een dik of dun gereedschap gebruikt, denk je? (dun) 
• Wat voor een bewegingen heeft René Magritte gemaakt, denk je? (zachte 

stroken en lijntjes gemaakt, uitbeelden mag) 
• Zou dit in de verzameling van Gerrit Jan van Heek Jr. passen, denk je? 

Waarom? (Nee, want het is een fantasie kunstwerk en het gaat niet over 
dieren die leven in de natuur.) 

 
Toon dia 13. 
Vraag:  

• Welk dier zie je hier? (kikker) 
• Welke textuur van huid zie je? (gladde, kale huid van de amfibie) 

Vertel: Young Sung Kim is geboren in 1973 en hij maakt nu dit soort schilderijen in 
olieverf. Het heet ´Nothing. Life. Object. (Frog II)´, wat ´Niets. Leven. Object. 
(Kikker II)´ betekent.  
Vraag: 

• Heeft Young Sung Kim een dik of dun gereedschap gebruikt, denk je? 
(heel dun) 

• Wat voor een bewegingen heeft Young Sung Kim gemaakt, denk je? (hele 
fijne, voorzichtige en geconcentreerde bewegingen, uitbeelden mag) 

• Zou dit in de verzameling van Gerrit Jan van Heek Jr. passen, denk je? 
Waarom? (Nee, want het gaat niet over dieren die leven in de natuur en er 
staat gereedschap bij op. Het ziet er wel heel echt uit.) 

 
Toon dia 14.  



Vraag:  
• Welke dieren zie je hier? (kikkers/padden en vogels) 
• Welke texturen van huiden zie je? (gladde, kale huid van de amfibieën en 

veren van vogels) 
Vertel: Walton Ford maakte dit kunstwerk met gouache, aquarel en inkt op papier 
in 2003. Het heet ´Boca grande´, wat ´grote mond´ betekent.   
Vraag: 

• Heeft Walton Ford een dik of dun gereedschap gebruikt, denk je? (dun) 
• Wat voor een bewegingen heeft Walton Ford gemaakt, denk je? (glade 

voorzichtige stroken en vlakken en veel streepjes, uitbeelden mag) 
• Zou dit in de verzameling van Gerrit Jan van Heek Jr. passen, denk je? 

Waarom? (Misschien wel. De kleuren zijn wat voller en misschien is dit 
geen echt voorstelling, maar het gaat wel over dieren die leven in de 
natuur en het ziet er echt uit.) 
 

Opdracht 1 Toon dia 15.  
 
Jullie krijgen van mij een stukje houtskool en 3 vellen a5 papier. Kies 3 van de 5 
verschillende dierenhuiden van de gewervelde dieren, die je hier ziet.  
Ieder soort textuur die je kiest, maak je met houtskool op 1 van de 3 blaadjes. Je 
hoeft geen dier te maken, alleen de textuur van de huid.  
Je mag ook ander soort schubben, veren, vacht of gladde huid maken dan je hier 
ziet en je fantasie gebruiken.  
 
Voor de docent: Als het eerste deel van de les uitgelopen is, kan deze activiteit 
ingekort worden door de kinderen 2 vellen aan te bieden met de opdracht om 2 
soorten texturen te verbeelden. 
 

Reflectie Loop een rondje langs alle texturen van dierhuiden.  
 
Vraag (bijvoorbeeld): 

• Kan je raden van welke diersoort de huid is? Waarom? 
• Waar zijn veel details gebruikt?  
• Waar zijn minder details gebruikt? 
• Wat ziet er zacht uit? 
• Wat ziet er glad uit? 
• Wat ziet er ruw uit? 
• Waar zijn veel kleine bewegingen gemaakt? 
• Waar zijn grotere bewegingen gemaakt? 

 
Vertel: Binnenkort krijgen jullie een rondleiding en workshop van RCE in het 
Rijksmuseum Twenthe. Daar gaan jullie kunst uit de verzameling van Gerrit Jan 
van Heek Jr. in het echt zien en ook zelf aan het schilderen.  

Opruimen Tip: Houtskool tekeningen kunnen gefixeerd worden door haarlak te gebruiken. 
Houd de bus op geruime afstand van het werk om een even laagje te verstuiven. 
Geef meerdere laagjes om sterker te fixeren.   

 


