
Google vóór je begint aan deze opdracht 2 minuten op 

   het woord ‘klooster’.  Probeer in die tijd iets te ontdekken 

   wat je nog niet wist over dit onderwerp.

Werkblad 
Klooster

     Wat is een klooster? Omschrijf het in max. 20 woorden: 

     Is een klooster iets typisch Nederlands? 

En vind je het iets typisch religieus? 

Ja / Nee, omdat

Ja / Nee, omdat

    Noem een boek / film / liedje / ander kunstwerk dat jou doet 

denken aan het klooster. Waarom? 

Titel: 

Waarom?  

     In welke periode / welk tijdvak vind jij dat het klooster het beste 

past? Waarom? 

    

    Hoe ziet een klooster er volgens jou uit? Maak een snelle schets:

Wat

1.1

1.2

1.3

1.4

........

1.5



    Hoe heten de bewoners van een klooster? 

Kies drie antwoorden uit dit rijtje: 

     Noem een (jou) bekend persoon die jij écht vindt passen in een 

klooster. 

Waarom? 

        

Wat

2.1

bidders
brouwers

monniken

priesters profeten

nonnen
kluizenaars

extremisten
zangers

bisschoppenschrijvers
dokters

2.1

     Wat vind je van wat Desi, Mélanie, Roxanne, Joy en Grace zeggen 

over de kloosterlingen? 

      

     

     Wat lijkt jou persoonlijk mooi aan het leven in een klooster? 

Wat juist ingewikkeld? 

    

     In het filmpje zie je dat nog een klein groepje zusters/nonnen in 

het klooster woont in Nederland. In de Middeleeuwen was dit heel 

anders, toen kozen veel meer mensen voor een kloosterleven. 

Probeer je eens te verplaatsen in een Middeleeuwer – waarom zou jij, 

levend in die tijd, monnik of non willen worden? Bedenk 3 redenen: 

       Als je denkt aan alle landen in de wereld, in welke landen zou 

een klooster nog meer een rol spelen? En waarom denk je dat?

2.3a

2.3b

Kijk dit filmpje 
(https://www.youtube.com/watch?v=u-GhG3F6r-8)

2.3c

In 1500 waren er in Nederland zo’n 500 

kloosters. Per klooster leefden er tientallen 

nonnen of monniken. Nog geen eeuw geleden, 

in 1960, woonden er zo’n 50.000 Nederlanders 

in een klooster. Tegenwoordig zijn er nog zo’n 

20 kloosters in Nederland, met steeds minder 

en steeds oudere leden. Per jaar gaan er wel 

zo’n 90.000 mensen in een klooster logeren. 

2.3d

Achtergrond

https://www.youtube.com/watch?v=u-GhG3F6r-8


Hieronder zie je verschillende voorwerpen uit de collectie van 

Museum Catharijneconvent. Ze hebben allemaal iéts te maken met 

hoe het leven er in het klooster uit zag, waar de bewoners hun tijd 

mee vulden. Gebruik je fantasie en bedenk bij ieder voorwerp een 

bijbehorende kloosteractiviteit. Hier alvast een voorbeeld: 

Hoe

Activiteit:  Bidden 

Omdat:       Een rozenkrans werd vaak als 

hulpmiddel gebruikt bij het bidden – een heel 

belangrijke activiteit voor kloosterbewoners. 

Activiteit:  

Omdat:      

Activiteit:  

Omdat:      

Activiteit:  

Omdat:      

Activiteit:  

Omdat:      

Activiteit:  

Omdat:      

Voorbeeld



Waar
  In 1468 werden de eerste delen ge-

bouwd door de Karmelieten, die veel 

tijd in afzondering en gebed door-

brachten, maar ook bijvoorbeeld bier 

brouwden en groenten verbouwden. 

Het klooster werd daarna bewoond 

door de Johannieters, die er vanaf 

1529 woonden én zieken verzorgden. 

Het klooster was een van de eerste 

ziekenhuizen van Utrecht. 

Achtergrond

We weten nu meer over wat een klooster is, wie er wo(o)n(d)en en 

wat ze er uitvoerden. Tijd om zo’n kloostergebouw eens van dichtbij 

te bekijken.  Museum Catharijneconvent was vroeger een klooster, 

en een aantal ruimtes herinneren nog aan functie die ze voor de 

bewoners hadden. 

     Leef je in, waar werden deze ruimtes vroeger voor gebruikt? 

Beschrijf het kort naast de afbeelding:

4.1

     

Bedenk een klooster waarin je zelf zou willen wonen. 

Hoe ziet dat klooster eruit? Wat doe je daar? Hoe doe je dat? 

Wat wil je ermee bereiken? Met wie? 

Teken dit, film het, maak een maquette, beschrijf het, 

ontwerp het online (in bijv. Minecraft) 

4.2

Opdracht
foto

minecraft

maquette
tekening

film

ontwerp online

maak een verhaal
Kies een vorm 

die bij je past

Ideeën, vragen of opmerkingen naar aanleidingvan dit blad? Of wil je graag naar het museum komen? 
Stuur dan een mailtje naar rondleidingen@catharijneconvent.nl


