
 

EenVandaag in de klas 
Het echte verhaal van 
Vincent van Gogh 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Vincent van Gogh is één van de 
belangrijkste en beroemdste 
kunstenaars van Nederland. Hij leeft in de 
tweede helft van de 19 eeuw. Tijdens zijn 
leven wordt zijn geniale kunst door 
weinig mensen gewaardeerd. Hij leidt een 
moeizaam bestaan en veel tijdgenoten 
vinden hem een dwaas. Zijn tragische 
leven spreekt nu voor velen tot de 
verbeelding en hij was niet zo ‘gek’ als 
sommige mensen denken.  
 
Vakgebied 
Kunst, geschiedenis en cultuur 
 
Kernbegrippen 
Van Gogh, kunst, schilder 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Kunst en cultuur: 50 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over Vincent van Gogh: Nu 
wereldberoemd, maar stierf als een arm 
man. 
 
Antwoorden 
1 B 2 ongecontroleerd – doelgericht 3 
Vincent sneed een stukje van zijn oor af. 
4  Een gevoelige, empathische kant.   
5 Hij pleegde zelfmoord. 6 Eigen antwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
Kijkvragen 
 
1 Hoe wordt Vincent van Gogh vaak 
neergezet in liedjes en films? 
A Als een verwend, maar getalenteerd 
kunstenaar. 
B Als een onbegrepen genie met een 
dramatisch leven. 
C Als een praktisch mens met een enorme 
productiviteit.  
 
2 Omcirkel wat klopt. 
Veel mensen denken dat Van Gogh gek was 
en dat hij daardoor ongecontroleerd / 
doelgericht te werk ging. Volgens de 
museumdirecteur ging hij juist 
ongecontroleerd / doelgericht te werk.  
 

 
Afbeelding Wikipaintings.org 

 

3 Vooral één gebeurtenis uit zijn leven 
spreekt mensen tot de verbeelding. Bekijk 
bovenstaand zelfportret. Welke 
gebeurtenis was dat?  
 
4 Ook kunstenaar Phillip Akkerman is 
geïnspireerd door Vincent van Gogh. Hij 
beschrijft dat hij naast zijn ‘gekte’ of 
‘eigenwijze’ kant ook een andere kant had. 
Welke kant was dat? 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Hoe kwam Vincent van Gogh aan zijn 
einde? Zoek op de site van het Van Gogh 
Museum.  
 
6 Waarom zouden mensen de ‘gekke’ Van 
Gogh interessanter vinden dan de 
‘empathische’ Van Gogh? 
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