
 

STAMPENDE BEATS 
UIT AFRIKA
Energieke dansworkshop voor 
jong en oud

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Afrikaanse dans is veel meer dan vrij bewegen 
op muziek. Er wordt gedanst op feesten en 
begrafenissen, soms is de dans gericht op het 
maken van contact met goden en voorouders. 
Ook worden via dans verhalen verteld. Tijdens 
deze workshop leer je bepaalde ritmes en zorgt 
dansdocent Regilio Sedoc ervoor dat niet alleen 
de coördinatie van je eigen lijf centraal staat, 
maar dat de groep ook goed samenwerkt. Boek 
deze workshop bij voorkeur in combinatie met een 
rondleiding of superkrachtenspeurtocht Afrika.  

VOOR WIE  Groep 5 t/m 8
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN   56, 58
THEMA Afrika, dans
PRIJS  € 90,- per 30 leerlingen  
 
 
 

 

HELDERE KLANKEN 
UIT BALI
Muzikale workshop met 
instrumenten van het 
Indonesische eiland Bali

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Onder begeleiding van gamelandocent Henry 
Nagelberg speel je op een instrument van het 
gamelanorkest. Het gamelanorkest heeft zijn 
oorsprong in het Balinese hindoeïsme. Binnen dit 
geloof ligt de nadruk niet op het individu, maar op 
het collectief. Het draait in deze workshop dus om 
samenwerking! Boek deze workshop bij voorkeur in 
combinatie met een programma over Indonesië.

VOOR WIE  Groep 6 t/m 8
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN   54, 56
THEMA Indonesië, dans, religie
PRIJS  € 90,- per 19 leerlingen 

CHINESE 
KALLIGRAFIE  
Workshop vol beheersing en 
techniek over de Chinese 
kalligrafie

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Bij Chinese kalligrafie gebruik je meer dan 
alleen je handen. Zo is een goede zithouding 
essentieel voor een goed resultaat. Tijdens deze 
workshop leert Yanling Kunenborg jou hoe je een 
paar eenvoudige karakters schrijft en wat deze 
betekenen. Ook krijg je leuke weetjes mee over 
verschillende vormen van Chinese kalligrafie. Boek 
deze workshop bij voorkeur in combinatie met een 
rondleiding of superkrachtenspeurtocht China.  

VOOR WIE  Groep 6 t/m 8
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN  56
THEMA Beeldende vorming, schrift, China
PRIJS € 90,- per 30 leerlingen 

SIERLIJKE MOVES 
UIT BALI
Dansworkshop vol sierlijke 
bewegingen

WAT KUN JE VERWACHTEN?
In de Balinese dans heeft elke beweging een eigen 
betekenis. De Balinese dans is een ritueel voor 
hindoeïstische goden en onlosmakelijk verbonden 
met de cultuur en religie van het eiland. In dit 
programma dans je samen met een dansdocent van 
Sinar Bulan op de muziek van de Balinese gamelan. 
Een combinatie met de gamelanworkshop Heldere 
klanken uit Bali is mogelijk. 

VOOR WIE  Groep 6 t/m 8
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN   56, 58
THEMA Indonesië, dans, religie
PRIJS  € 90,- per 20 leerlingen 

CAPOEIRA BATTLE 
Workshop Braziliaanse vechtdans 
met zang en muziek

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Bij capoeira worden dans- en vechtbewegingen 
met acrobatiek gecombineerd. Samen met 
capoeiradocent Pimenta Bon maak je een grote 
kring waarin iedereen actief mee doet. Het 
draait bij deze battle om creativiteit, plezier en 
samenwerking. De oorsprong van capoeira is 
verbonden aan de geschiedenis van de slavernij. 
Dit komt tot uitdrukking in de liedjes die worden 
gezongen en de instrumenten die worden gebruikt. 
Boek deze workshop bij voorkeur in combinatie 
met een rondleiding of superkrachtenspeurtocht 
Midden- en Zuid-Amerika.  

VOOR WIE  Groep 6 t/m 8
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN   54, 56
THEMA Dans, muziek, slavernij 
PRIJS  € 90,- per 30 leerlingen

BOEDDHA ZIEN
& TEKENEN
Tekenworkshop bij de vijf 
grote Boeddhabeelden

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Deze tekenworkshop vindt plaats in de Boeddha- 
zaal waar je de beelden bestudeert en natekent. Wat 
valt je op aan een Boeddhabeeld? Zijn langgerekte 
oorlellen, de bijzondere hand-houdingen, de kleine 
krulletjes op zijn hoofd… Met aanwijzingen van beeldend 
kunstenaar en vakdocent Tineke Jacobs maak jij een 
mooie persoonlijke compositie. Boek deze workshop 
bij voorkeur in combinatie met een rondleiding of 
een superkrachtenspeurtocht Azië of Japan.  

VOOR WIE  Groep 6 t/m 8
TIJDSDUUR 45 minuten
KERNDOELEN  54, 55
THEMA Beeldende vorming, religie
PRIJS  € 90,- per 30 leerlingen 

HET RITME VAN DE 
DJEMBE
Muzikale workshop waarbij alle 
djembés als één grote trom 
gaan klinken

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Afrikaanse djembé staat voor aanstekelijke ritmes. 
Muziekdocent John May leert je de basisslagen 
op de djembé en uiteindelijk speel je samen een 
Afrikaans ritme. De kunst is namelijk om met 
elkaar als één grote trom te klinken. Een energieke 
workshop met een geweldig eindresultaat! Boek 
deze workshop bij voorkeur in combinatie met een 
rondleiding of superkrachtenspeurtocht Afrika.  

VOOR WIE  Groep 6 t/m 8
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN   54, 56
THEMA Muziek,  Afrika
PRIJS  € 90,- per 30 leerlingen

 
 
 

 
DOE DE HAKA!
Zang- en dansworkshop waarbij 
je je lichaam als instrument 
inzet

WAT KUN JE VERWACHTEN?
De imponerende Haka, een traditionele dans van 
de Maori, de oorspronkelijke bewoners uit Nieuw-
Zeeland, is een combinatie van zang en dans. Zelfs 
het nationale rugbyteam, The All Blacks, voert deze 
dans uit aan het begin van de wedstrijd, om zo hun 
tegenstanders angst in te boezemen. Op het ritme 
van stampende voeten, wordt met de ogen gerold 
en de tong uitgestoken tot een dreigend geheel. 
Hoe dit precies gaat en met welke woorden, leer 
je tijdens deze workshop. Boek deze workshop 
bij voorkeur in combinatie met een rondleiding of 
superkrachtenspeurtocht Oceanië.  

VOOR WIE  Groep 7 en 8
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN   56, 58
THEMA Dans, Oceanië/Nieuw-Zeeland
PRIJS  € 90,- per 30 leerlingen 

OP MAAT 
Programma op maat, samengesteld 
in samenspraak met de school

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Een programma dat is afgestemd op speciale 
wensen en behoeften. Doe je een project op school, 
is er themaweek of een uitwisselingsproject, dan 
kun je bij ons terecht voor een programma op maat. 
Minimaal 6 weken van tevoren aanvragen. 

VOOR WIE  Groep 1 t/m 8
TIJDSDUUR In overleg
KERNDOELEN  In overleg
PRIJS In overleg

ZELFSTANDIG 
BEZOEK
Na een korte inleiding van een 
museumdocent, ga je zelfstandig 
door het museum

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Je wordt ontvangen door een museumdocent 
die kort iets vertelt over het museum. Na deze 
inleiding ga je met een opdracht van school 
door het museum. Voor de onderbouw hebben 
we Kleur- en speurtochten, die gecombineerd 
kunnen worden met een bezoek aan de Wilde Bus. 
Voor de midden- en bovenbouw hebben we de 
Superkrachtenspeurtocht en voor de bovenbouw is 
er ook nog het Museumdobbelspel waarmee je op 
een speelse manier kennis maakt het museum. 
Let op, minimaal 2 weken vooraf reserveren: alleen 
dan kun je de voordelige onderwijsprijs boeken. 
Bij zelfstandig bezoek zorgt de school zelf voor 
minimaal één begeleider op vijf leerlingen. 

VOOR WIE  Groep 1 t/m 8
TIJDSDUUR  In overleg
KERNDOELEN  38, 47, 54, 56
PRIJS  € 30,- per 30 leerlingen

EILANDHOPPEN 
DOOR OCEANIË 
Korte rondleiding met 
opdrachten in de Oceanië-zaal  
& een workshop Haka

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Tijdens een korte rondleiding vertelt de museum-
docent over de kunst van het navigeren, handel, 
voorouders en overgangsrituelen in Oceanië. 
Vervolgens ga je in een groepje een van deze 
onderwerpen onderzoeken. Als de uitkomsten van 
de opdrachten besproken zijn, is het tijd voor actie. 
Met elkaar dans je de haka, een traditionele dans 
van de Maori. Dit programma sluit aan bij het thema 
Maori’s voor groep 8 van de Da Vinci methode.

VOOR WIE  Groep 7 en 8
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN   1, 47, 54
THEMA Oceanië, dans
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen 

ROOTS, RHYTHM  
& RAP
Programma met opdrachten over 
de herkomst van muziek & een 
ritmische djembéworkshop

WAT KUN JE VERWACHTEN?
De oorsprong van veel muziek die je vandaag 
hoort, ligt in Afrika. De rap en hiphopcultuur 
komt bijvoorbeeld voort uit de blues, die zijn 
oorsprong vindt in de slavernijgeschiedenis. 
Tijdens dit programma maak je een muzikale reis 
vol opdrachten en ga je op zoek naar de oorsprong 
van de muziek. En wat is een muziekprogramma 
zonder muziek? Met elkaar maak je een ritme 
op de djembé! Dit programma sluit aan bij het 
canonvenster Slavernij, tijdvak 7 (pruiken en 
revoluties).

VOOR WIE  Groep 7 en 8
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN   4, 47, 51, 52, 54
THEMA Slavernijgeschiedenis, muziek
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen

VAN BRAHMAN TOT 
RAMADAN
Rondleiding langs drie grote 
wereldreligies, met opdrachten 
& een verhaal

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Kom oog in oog te staan met Ganesha, de olifanten-
god, maak kennis met de Boeddha en ontdek 
waarom de stad Mekka zo belangrijk is voor moslims. 
In de Boeddhazaal wordt het verhaal van prins 
Siddhartha, de historische Boeddha, verteld. 

VOOR WIE  Groep 7 en 8
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN   1, 4, 38, 49
THEMA Religie
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen 

 

BEDEVAART NAAR 
MEKKA
Programma met opdrachten over 
de hadj, de bedevaart naar 
Mekka

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Dit programma gaat over de hadj, de bedevaart 
naar Mekka waar jaarlijks miljoenen mensen 
uit de hele wereld aan deelnemen. Je bekijkt 
verschillende islamitische objecten, zoals een 
deel van het doek van de Ka’ba, het islamitische 
heiligdom in het centrum van Mekka. Je ziet 
eeuwenoude Korans en een poppenverzameling 
met hadji’s en een Koranschool. Hierna ga je zelf in 
groepjes aan de slag met opdrachten waarin jouw 
kennis over de islam en de hadj wordt getest. 

VOOR WIE  Groep 7 en 8
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN   1, 4, 38, 49
PERIODE  t/m 6 januari 2019
THEMA Religie
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen 
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KANTJIL IS JARIG
Een feestelijk kleuterprogramma

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Samen met een museumdocent ga je op reis om 
dieren uit te nodigen voor het verjaardagsfeest 
van Kantjil. Onderweg luister je naar bijzondere 
verhalen, krijg je opdrachten en mag je er vrolijk op 
los fantaseren. Aan het eind van het programma 
ga je dansen en zingen op het gezellige feest voor 
Kantjil met alle dieren, kinderen, meesters en juffen.

VOOR WIE  Groep 1 en 2 
TIJDSDUUR  75 minuten
KERNDOELEN   1 , 47, 54, 56
THEMA Dieren, feest
PRIJS  € 50,- per 15 leerlingen 

HOE BOUW JE EEN 
BOOT? 
Actieve opdrachtentocht langs 
bootmodellen & echte boten

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Met een boeg en een mast met een neushoornvogel 
in de top, bouw je een boot waarmee je naar 
Oceanië vaart: een gebied met meer zee dan land. 
Daar bekijk je verschillende bootmodellen. Waarom 
bouwen mensen een boot met twee voorkanten? En 
hoe vlecht je een zeil? Dat mag je zelf uitproberen. 
In de museumtuin liggen twee bijzondere boten 
van de Maori uit Nieuw-Zeeland, gemaakt zonder 
spijkers of schroeven. Hoe je dat doet, probeer je 
ook zelf uit.

VOOR WIE  Groep 2 en 3 
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN   1, 44, 56
THEMA Techniek, vervoer, reizen
PERIODE 1 april tot 1 november 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen 

VERHALENJACHT 
Een spannende reis met 
opdrachten bij voorwerpen  
in de Indonesië-zaal

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Nadat je Toejoe de draak wakker hebt gemaakt, 
neemt hij je mee langs de meest fantastische 
voorwerpen. Je ontmoet een krokodil met poten op 
z’n rug en twee Chinese draken die vechten om een 
parel. Tijdens het programma mag je meehelpen 
met het verzinnen en tekenen van verhalen. Zo 
ontdek je spelenderwijs dat de voorwerpen in het 
museum allemaal een eigen verhaal hebben.

VOOR WIE  Groep 3 
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN   1, 4, 56
THEMA Verhalen, dieren
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen

FEEST BIJ DE 
INDIANEN 
Rondleiding & feest dat gevierd 
wordt met trommels, maskers, 
kleding en attributen

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Je zwemt met de zalmen mee naar Noord-Amerika 
waar je ontdekt dat er een heleboel verschillende 
indianenvolken zijn. Je ziet een huis met een grote 
totempaal ervoor. Dit is een huis van indianen die aan 
de Noordwestkust van Noord-Amerika leven. Deze 
indianen vieren een bijzonder feest: de potlatch. 
Dat feest ga je met de klas vieren; met maskers, 
verhalen, dansen en muziekinstrumenten. Doe je mee?    

VOOR WIE  Groep 3 en 4 
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN   47, 49, 56
THEMA Feest, indianen
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen 
 

 

 

OP REIS DOOR 
INDONESIË 
Rondleiding vol verrassingen 
& een gamelanvoorstelling met 
muziek en wayangpoppen

WAT KUN JE VERWACHTEN?
In een boot met een Molukse boeg vaar je langs voor-
ouderbeelden, een watermonster, krissen en een 
beeld van een olifanten-god. Je luistert naar span-
nende verhalen en misschien krijg jij wel Javaanse 
kleding aan. Tot slot doet iedereen mee aan de 
wayangvoorstelling, als poppenspeler of als muzikant.

VOOR WIE  Groep 3 en 4 
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN   1, 47, 54, 56
THEMA Indonesië, muziek, 
 poppenspel
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen 

VAN BOEDDHA TOT 
SAMOERAI 
Een rondleiding met een verhalen 
over Japan, de Boeddha & een 
workshop origami 

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Je treedt in de voetsporen van zeelieden die 
honderden jaren geleden als eerste Hollanders in 
Japan aankwamen. Je ziet het eilandje waarop zij 
mochten wonen om handel te drijven en de spullen 
die ze mee naar Nederland namen. Je ontdekt 
hoe Japanners schrijven, vechten, theedrinken en 
feest vieren. Bij de grote bronzen Boeddhabeelden, 
luister je naar het verhaal over Boeddha. Tot slot 
steek je je handen uit je mouwen bij de workshop 
origami, waar je je eigen samoeraihoedje vouwt.

VOOR WIE  Groep 4 en 5
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN   1, 38, 53
THEMA Japan, boeddhisme
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen 

DE KRACHT VAN 
AFRIKA 
Korte rondleiding door de 
Afrika-zaal, een speurtocht & 
een workshop Afrikaanse dans

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Dit programma zet al je zintuigen op scherp. 
Luisteren, kijken, speuren, voelen en doen: het 
komt allemaal aan bod. Begeef je in de wereld van 
de Dogon met hun indrukwekkende bouwwerken 
en maskers. Sta oog in oog met krachtbeelden uit 
Congo en maak kennis met de vorsten uit Benin. 
Tijdens het speuren verzamel je superkracht, die je 
vervolgens inzet in bij de workshop Afrikaanse dans.

VOOR WIE  Groep 5 en 6
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN   1, 47, 54
THEMA Afrika, dans
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen  

WAT COLUMBUS 
NOG NIET WIST
Rondleiding vol opdrachten, 
hands-on collectie en 
interactie 

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Je wordt meegenomen op de zeereis van Columbus. 
Hij verwacht aan te komen in Indië, maar dit blijkt 
Amerika te zijn. De mensen die hij daar tegenkomt, 
noemt hij indianen. Inmiddels weten we een heleboel 
meer over deze oorspronkelijke bewoners van 
Amerika. Jij zal dan ook heel veel ontdekken over 
‘indianen’ wat Columbus nog niet wist! Dit programma 
sluit aan bij tijdvak 5 (ontdekkers en hervormers) en 
bij het thema indianen voor groep 7 van de Da Vinci 
methode.

VOOR WIE  Groep 5, 6 en 7
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN   1, 50, 52, 56
THEMA (Koloniale) geschiedenis
PRIJS € 75,- per 15 leerlingen 

HANDELAAR BIJ 
DE VOC 
Programma vol wetenswaardig-
heden waarin je vanuit 
verschillende kanten inzicht 
krijgt in de VOC

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Na een inleiding waarin zowel de positieve als 
negatieve kanten van de VOC worden aangestipt, 
ga je naar Indonesië of Japan. Tijdens een 
tocht vol opdrachten leer je aan de hand van 
collectiestukken personen of figuren en belangrijke 
plaatsen kennen uit de tijd van de VOC. Tijdens 
het afsluitende handelsspel komen de historische 
personages en plaatsen die je hebt onderzocht tot 
leven en krijg je inzicht in het reilen en zeilen van 
de VOC. 
Dit programma sluit aan bij het canonvenster De 
VOC, tijdvak 6 (regenten en vorsten).

VOOR WIE  Groep 6 en 7
TIJDSDUUR  105 minuten
KERNDOELEN   1, 50, 52, 56
THEMA (Koloniale) geschiedenis
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen

HET GEHEIM VAN 
DE GONG 
Bezoek aan de tijdelijke 
tentoonstelling over Bali & 
een workshop Balinese gamelan

WAT KUN JE VERWACHTEN
Je ziet beelden van het maakproces van de 
Balinese gamelan waar je in het museum zelf op 
gaat spelen. Op de tentoonstelling over Bali leer 
je meer over de cultuur waar de Balinese gamelan 
deel van uitmaakt. Ook ontdek je waarom Bali door 
sommigen de hemel op aarde wordt genoemd en 
wat hier de keerzijde van is. Dit programma sluit 
aan bij het canonvenster Indonesië.

VOOR WIE  Groep 7 en 8
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN   1, 4, 47, 56
PERIODE 1-11-2018 t/m 1-3-2019  
 v/a 1-3-2019
 in aangepaste vorm
THEMA Indonesië, muziek
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen 

VOORDELIG VERVOER 
Bovo Tours biedt scholen in de regio van  
Leiden korting aan op het busvervoer.  
Neem voor meer informatie, prijzen en  
boekingen contact op met Bovo Tours. 

GRATIS BEZOEK LEERKRACHTEN 
Leerkrachten kunnen gratis het museum bezoeken 
om zich voor te bereiden, mits voorafgaand 
aangemeld bij het museum.  

LESMATERIAAL 
Op onze website is divers lesmateriaal te  
vinden ter voorbereiding of verwerking van  
de onderwijsprogramma’s.  

SPECIAAL ONDERWIJS 
Wij ontvangen regelmatig leerlingen uit het 
speciaal onderwijs. Voor optimale begeleiding 
kiezen we dan voor max. 10 leerlingen per 
museumdocent, de prijs per programma kan iets 
hoger komen te liggen. Neem contact op met het 
museum om de mogelijkheden te bespreken.

RESERVEREN 
Museum Volkenkunde
reserveren@volkenkunde.nl 
088-0042 830 
www.museumvolkenkunde.nl 

JOUW LEERLINGEN ZIJN DE WERELDBURGERS VAN DE TOEKOMST. HOE KAN JE AANDACHT BESTEDEN AAN 
CULTUURVERSCHILLEN EN ACTIEF BURGERSCHAP? HOE HELP JE LEERLINGEN BIJ HET VERKENNEN VAN HUN 
EIGEN IDENTITEIT EN DIE VAN ANDEREN? WELKE BASISKENNIS, VAARDIGHEDEN EN HOUDING ZIJN NODIG OM 
NU EN STRAKS ACTIEF MEE TE DOEN IN DE SAMENLEVING?
 
ONS ONDERWIJSAANBOD SLUIT DIRECT AAN OP DEZE EN ANDERE VRAGEN.
Als museum inspireren we tot een open blik op de wereld. De programma’s zijn meer dan kennisoverdracht: 
ze stimuleren nieuwsgierigheid, empathie en cultureel (zelf)bewustzijn. Leerlingen ontdekken de menselijke 
diversiteit en (eigen) creativiteit en ervaren op een actieve en persoonlijke manier hoe mensen wereldwijd 
met elkaar verbonden zijn.
 
Erfgoededucatie sluit goed aan bij diverse vakken (van geschiedenis tot beeldend en muziek) en geeft inhoud 
aan onderwijsthema’s als 21ste eeuwse vaardigheden, burgerschapsvorming en vakoverstijgend werken. 
Sommige thema’s lenen zich uitstekend voor projectonderwijs; ook daarvoor hebben we nieuw aanbod 
& lessuggesties voor in de klas. Aansluiting op het onderwijscurriculum en jouw wensen staan voor ons 
centraal. Daarvoor leveren we graag maatwerk.

Neem gerust contact met ons op: we zijn te bereiken op telefoonnummer 088 004 2830. 

Tot ziens in het museum!

RESERVEER NU ONLINE VIA DE WEBSITE




