
Handleiding 
 
Mauritshuis Quiz 
Duur: ongeveer 25 min. 
 
Doelstellingen:  

- kinderen krijgen een beeld van (het leven in) de 17de eeuw 
- kinderen maken kennis met het Mauritshuis en de collectie 
- kinderen leren spelenderwijs 
- kinderen worden enthousiast om zelf het museum te bezoeken 

 
Voorbereiding: 
Verdeel de klas in vijf groepjes.  
Elk groepje krijgt een kleur: rood, oranje, geel blauw of paars.  
Ook krijgt elk groepje 3 A4tjes met daarop A, B en C. Door deze omhoog te steken kunnen ze antwoord 
geven op de vragen van de quiz.  
 
Begin: 
U opent de quiz via onze website door het volgende pad te volgen: 
Mauritshuis.nl > Verdiep > Mauritshuis op school > docenten >  
De quiz wordt klassikaal onder begeleiding van een docent gespeeld. 
 
Spelen van de quiz: 
De quiz bestaat uit een aantal filmpjes met vragen en wordt gepresenteerd door een quizmaster.  
De taak van de docent is die van assistent. Hij of zij leest de antwoorden op de vragen voor aan de 
kinderen, drukt op de startknop en voert de antwoorden van de verschillende groepjes in. 
 

- Introductietekst  
o Hierin wordt kort uitgelegd wat de bedoeling is. De docent leest deze tekst voor aan de 

klas.  
 

- Vragen 
o Elke vraag wordt ingeleid door een filmpje waarbij de quizmaster iets vertelt over de 17de 

eeuw aan de hand van een schilderij van het Mauritshuis. Vervolgens stelt hij een vraag. 
o De assistent leest de vragen voor en drukt vervolgens op ‘start de tijd’, waarna de groepjes 

20 seconden bedenktijd hebben. 
o Na 20 seconden steekt elk groepje het blaadje met hun antwoord in de lucht. 
o De assistent voert de antwoorden in en drukt op ‘verder’.  
o Er komt een filmpje waarin de quizmaster het goede antwoorde toelicht. 
o In beeld verschijnt of de groepjes het goede antwoord hebben gegeven. 
o De assistent drukt op ‘verder’. 
o Het volgende filmpje met de volgende vraag begint. 

 
- Afsluiting 

o Aan het eind van de quiz wordt een overzicht gegeven van het aantal punten van alle 
groepjes en is duidelijk wie de winnaar is. 

 
 


