
Kunst volgens kleuters 
 
 
Het is alweer een maand geleden, het winterfeest met thema KUNST maar de 
kleuters weten het nog goed: 'Van Gogh' en 'zonnebloemen'. Ella, Isa, Arne en Boet 
uit  groep 1-2C vertellen hoe van Gogh schilderde: 'met streepjes'. Dat hebben ze 
zelf ook gedaan, de tekeningen hangen nog in de klas. Het schilderij van de 
slaapkamer van van Gogh vindt Ella het mooist. En van Gogh had een schildersezel. 
Maar die was eigenlijk van juf Paula. 
 
Kunst 
Maar wat is kunst? “Dat je wat moois schildert” vindt Ella. “Of iets moois tekent” 
voegt Isa toe. Arne vindt beelden kunst, en Boet standbeelden. 
 
Ik heb wat spullen meegenomen. Allereerst een rol mooi gekleurd inpakpapier. Is dat 
kunst? Boet twijfelt want je kunt er kadootjes in inpakken. Uiteindelijk zijn ze het er 
over eens: dat is niet echt kunst. 
 

 
 
Knutsel of kunst 
Maar ik heb een kleurig stukje inpakpapier uitgeknipt en ingelijst, wat vinden ze 
daarvan? Dat is kunst! Maar waarom dan? “Omdat dat is een schilderij en dat niet” 
legt Ella uit. Kortom als het is ingelijst is het kunst. “Je kunt er ook een stukje papier 
tussenstoppen en klaar is Kees” merkt Arne op. “Dat heb je ook gedaan” roepen de 
anderen. Ik heb inderdaad alleen een stuk papier afgeknipt en het in een lijst gedaan. 
De kleuters zijn het erover eens dat het dan eigenlijk meer een knutsel is. “Een 
knutsel moet je zelf maken, en dan kun je het ophangen en dat vind ik wel een beetje 
op kunst lijken” zegt Arne. 
 
Een ingelijst schilderwerkje van waterverf is wel kunst “van verf, en met een spijker 
erin zodat je het kunt ophangen”.  
 
Dan heb ik nog een tegeltje met een afbeelding van een kunstwerk van Miro. ‘Kunst’ 
zijn de kleuters het meteen eens. 



 
De ansichtkaart met tulp is geen kunst. En als je een tulp schildert? Dan is het wel 
kunst. 
 
Het bakje van aardewerk vinden ze wel kunst. Wat is er dan kunstig aan? De randen 
vindt Isa mooi. En het is geen plastic. Er  volgt even discussie over wat het dan is, 
hout, glas? Nee, het is steen. 
 
Ella, Isa, Arne en Boet vertellen nog even over de tekeningen die ze zelf gemaakt 
hebben. Daar maak ik foto’s van. 
Waren dat alle spullen die ik had? Dan willen ze wel weer buitenspelen. 
 
Mona Lisa 
Uit groep 1-2E willen Moos, Maureen, Joris en Moshen wel vertellen over kunst. Iris 
en Elisa komen er ook bij zitten. 
Joris vertelt dat ze in de klas de Mona Lisa geschilderd hebben. En een zelfportret 
gemaakt en zo’n schilderbordje en een kwast. 
 
Ik ga even het rijtje af, wat vind jij kunst? 
Maureen: dat je iets maakt 
Iris: dat het mooi is 
Elisa: dat je iets moois gaat schilderen 
Joris: nou ik vind kunst dat je iets maakt waar iedereen heel graag naar wil kijken en 
het staat in een museum 
Moshen: kunst wat een standbeeld is 
Moos: een reuzenkerstboom! 
 
Ik pak mijn rol kadopapier en doe weer een rondje: “is dit kunst?” 
Maureen:  hm, beetje 
Iris: ja! 
Elisa: ik ook 
Joris: nou ik vind het meer  inpakpapier, wat het ook echt is. 
Moshen: hmmmm, ook kunst  
Moos: GEEN kunst! 
 
Mijn ingelijste stukje inpakpapier heeft meer bewonderaars: “nou is het wel kunst! 
Omdat je het hebt opgeplakt en glas erover hebt gedaan, dus dan is het een 
schilderij”. En Moos, vindt hij het ook kunst? Nee! 
 
Krassen 
Het waterverfschilderij zorgt voor de nodige discussie. Wel kunst, maar het is wel 
krassen “dat is niet goed, krassen is niks” roept Moshen. Maar daar is niet iedereen 
het mee eens: “krassen is ook kunst”. 
 



 
 
Het aardewerken schaaltje is volgens Moshen wel kunst. Joris vindt dat er een kaars 
in hoort. Maureen vindt het een beetje kunst, alleen het randje.  
 

 
 
Het tegeltje met een afbeelding van een kunstwerk van Miro is populair. Maar vooral 
om het vilt op de achterkant, dat is lekker zacht, dat wil iedereeen wel even voelen. 
Wat heeft Miro eigenlijk getekend? 
“Een sneeuwpop” vindt Iris. Moos beschrijft: “een raar mensje wat in de knoop is 
geraakt met een feesthoedje op waar een lamp aan zit”. “Een oog” valt Maureen nog 
op. 
 
Wat vonden ze van de spullen die ik meenam? Maureen vindt sommige dingen 
kunstig, de krassen zijn echt kunst. Joris vindt kunst heel erg mooi, interessant. 
Moshen zegt dat kunst van alles is. Moos vindt krassen geen kunst. Elisa vindt het 
aardewerken schaaltje het mooist en Iris het ingelijste pakpapier. 
 
En over welke kunstenaar hebben ze het in de klas gehad? “Die Kikker heeft 
gemaakt”. “Max Veldhuis”. “Ja, dàt is kunst!”. 
 
 
 


