
OP MAAT 
Programma naar keuze - 
samengesteld in samenspraak met 
de school

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

VOOR WIE  Onder- en bovenbouw
TIJDSDUUR In overleg
KERNDOELEN In overleg
PRIJS In overleg

ZELFSTANDIG 
BEZOEK
Het museum bezoeken zonder 
begeleid programma? Dat kan! 

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Je wordt ontvangen door een museumdocent die 
kort iets vertelt over het museum, de geschiedenis 
en de collectie. Na deze inleiding ga je met een 
opdracht van school door het museum. Wil je het 
bezoek graag op een speelse manier doen? Maak 
dan gebruik van het Museumdobbelspel! Let op, 
minimaal 2 weken vooraf reserveren: alleen dan 
kun je boeken tegen de voordelige onderwijsprijs. 
Bij zelfstandig bezoek zorgt de school zelf voor 
minimaal één begeleider op vijf leerlingen. 

VOOR WIE  Onder- en bovenbouw
TIJDSDUUR  In overleg
KERNDOELEN 38, 47, 54, 56
PRIJS  € 30,- per 30 leerlingen

VOORTGEZET ONDERWIJS

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 je hoe je een 
paar eenvoudige karakters schrijft en wat deze 
betekenen. Ook krijg je nog wat leuke weetjes 
mee over verschillende vormen van Chinese 
kalligrafie. Boek deze workshop bij voorkeur in 
combinatie met de rondleiding Reis naar Azië.  

VOOR WIE  Onder- en bovenbouw
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN  48
VAK Beeldende vorming
PRIJS  € 90,- per 30 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 meedoet. Het draait bij deze battle om creati-
viteit, 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 com-
binatie met de rondleiding Midden- en Zuid-Amerika.  

VOOR WIE  Onder- en bovenbouw
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN  48
VAK Dans, muziek, lichamelijke 
 opvoeding, geschiedenis
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  Onder- en bovenbouw
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN  48
VAK Godsdienst, dans, lichamelijke opvoeding
PRIJS  € 90,- per 20 leerlingen

HELDERE KLANKEN 
UIT BALI
Muzikale workshop op groot 
Balinees hindoeïstisch 
slaginstrumentarium

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 de rondleiding Reis naar Azië.  

VOOR WIE  Bovenbouw
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN  48
VAK Godsdienst, muziek
PRIJS € 90,- per 19 leerlingen 

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 ook dat de groep goed samenwerkt. Boek 
deze workshop bij voorkeur in combinatie met de 
rondleiding Reis naar Afrika.    

VOOR WIE  Onder- en bovenbouw
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN  48, 54
VAK Dans, lichamelijke opvoeding
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 de 
rondleiding Reis naar Afrika.  

VOOR WIE  Onder- en bovenbouw
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN  48
VAK Muziek
PRIJS  € 90,- per 30 leerlingen

REIS NAAR AFRIKA
Interactieve rondleiding langs 
verschillende West-Afrikaanse 
landen

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Tijdens deze interactieve rondleiding reis je o.m. door 
Mali, Ghana, Benin en Zuid-Afrika. Je staat oog in oog 
met magische krachtbeelden en ziet de oude voet-
boei uit het slavernijverleden. Er is ruimte voor kijken, 
luisteren en discussie. De rondleiding is goed te 
combineren met de workshops Stampende Beats uit 
Afrika, Het Ritme van de Djembé of Capoeira Battle.

VOOR WIE  Onder- en bovenbouw
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN  38, 43, 50
VAK Geschiedenis, aardrijkskunde
PRIJS  € 45,- per 15 leerlingen 

REIS NAAR OCEANIË
Rondleiding over Oceanië met 
als highlights vele eilanden, 
Australië, Nieuw-Zeeland en 
Nieuw-Guinea

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Oceanië bestaat uit ruim 20.000 eilanden. In 
vijf thema’s wordt het verhaal van de mensen 
en culturen ‘down under’ verteld: de mensen 
en de zee, overgangsrituelen, contact, 
lichaamsversiering, voorouders en mythische 
wezens. Er is ruimte voor kijken, luisteren en 
discussie. Deze rondleiding is goed te combineren 
met de workshop Doe de Haka!

VOOR WIE  Onder- en bovenbouw
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN  38, 43, 50
VAK Geschiedenis, aardrijkskunde
PRIJS  € 45,- per 15 leerlingen

DOE DE HAKA!  
Zang- en dansworkshop waarbij 
het lichaam als instrument 
ingezet wordt

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 leer je tijdens deze workshop. 
Boek deze workshop bij voorkeur in combinatie met 
de rondleiding Reis naar Oceanië.    

VOOR WIE  Onder- en bovenbouw
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN  48, 54
VAK Dans, lichamelijke opvoeding
PRIJS  € 90,- per 30 leerlingen

REIS NAAR AMERIKA
Rondleiding door de Noord-
Amerika of Midden- en Zuid-
Amerika-zalen

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Nieuwsgierig naar Amerika? Er valt in ons museum veel 
te kiezen! De interactieve rondleiding Noord-Amerika 
en Noordpoolgebieden gaat over de oorspronkelijke 
bewoners van dit werelddeel. Ontdek de bijzondere 
samenwerkingsband tussen het museum en de 
Kwakwaka’wakw en hun indrukwekkende totempalen. 
Je kunt ook kiezen voor een reis naar Midden- en 
Zuid-Amerika, dan ontdek je de Maya’s, Azteken, Inca’s 
en Amazone volken. Maar ook de Nederlandse koloniale 
geschiedenis van Suriname en het slavernijverleden 
kan centraal staan. Dit laatste is goed te combineren 
met de workshop Capoeira Battle.

VOOR WIE  Onder- en bovenbouw
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN  38, 43, 50
VAK Geschiedenis, aardrijkskunde
PRIJS  € 45,- per 15 leerlingen  

BOEDDHA ZIEN 
& TEKENEN
Tekenworkshop bij de vijf 
grote Boeddhabeelden

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Deze tekenworkshop vindt plaats in de 
Boeddhazaal waar je beelden bestudeert en 
natekent. Wat valt je op aan een Boeddhabeeld? 
Zijn langgerekte oorlellen, de bijzondere 
handhoudingen, 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 de rondleiding Reis 
naar Azië.  

VOOR WIE  Onder- en bovenbouw
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN  48
VAK Beeldende vorming
PRIJS  € 90,- per 30 leerlingen EDUCATIEF
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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. Zo komt de rap en hiphopcultuur voort 
uit de blues. En de blues vindt zijn oorsprong in de 
slavernijgeschiedenis. Tijdens dit programma maak 
je een muzikale reis vol opdrachten en ga je op 
zoek naar de oorsprong van de muziek. Natuurlijk 
hoort bij een muziekprogramma ook muziek! Met 
elkaar maak je een ritme op de Afrikaanse djembé. 
Dit programma sluit aan bij het canonvenster 
slavernij en tijdvak 7 (pruiken en revoluties).

VOOR WIE  Onderbouw vmbo en brugklas havo/vwo
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN  4, 47, 51, 52, 54
THEMA Geschiedenis, aardrijkskunde, muziek
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 in 
groepjes aan de slag met opdrachten waarin jouw 
kennis over de islam en de hadj wordt getest. 

VOOR WIE  brugklas vmbo/havo/vwo 
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN  36, 38, 43
VAK Godsdienst, maatschappijleer, 
 (wereld)burgerschap
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen 

GELOVEN IN DE 
WERELD 
Interactieve rondleiding met 
opdrachten langs drie grote 
wereldreligies

WAT KUN JE VERWACHTEN?
In het museum staan veel verschillende 
voorwerpen die met het hindoeïsme, boeddhisme 
en de islam te maken hebben. Met de 
museumdocent bespreek je de belangrijke goden 
en profeten. Ook passeren verschillende rituelen 
en pelgrimages de revue. Na de rondleiding ga je 
zelf aan de slag met opdrachten in teamverband. 
Dit programma is goed te combineren met de 
workshop Boeddha zien & tekenen.

VOOR WIE  Onder- en bovenbouw  
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN  37, 38, 43, 50
VAK Godsdienst, maatschappijleer, 
 (wereld)burgerschap
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen

HOUDEN OF 
TERUGGEVEN? 
Programma over ethische 
kwesties met een introductie 
over de colletiegeschiedenis, 
een bronnenonderzoek & 
een eindpresentatie

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Hoe zijn bepaalde voorwerpen in het museum 
terecht gekomen en horen zij daar wel thuis? 
Waarom wel of niet? Duik in de collectiegeschiedenis 
en word een kritische onderzoeker. Mag je een 
schedel tentoonstellen? Moet een voorwerp dat 
lang geleden gestolen is, terug naar het land van 
herkomst? En waarom zou een object juist beter in 
het museum kunnen blijven? Vorm je eigen mening 
en laat je horen in het einddebat.    

VOOR WIE  Onder- en bovenbouw  
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN  5, 6, 36, 39
VAK Geschiedenis, Nederlands,
 maatschappijleer
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen 

VERTEL JE EIGEN 
VERHAAL 
Afwisselend programma met rond-
leiding, een workshop spoken 
word & het maken van een vlog

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Eerst krijg je tips & tricks van een bekende 
YouTuber voor het maken van een video-vlog 
daarna doe je mee aan een korte workshop spoken 
word.  In sneltreinvaart leert deze spoken word 
artiest je de fijne kneepjes van de kunst. Na een 
korte rondleiding kies je samen in kleine groepjes 
een object uit om een eigen spoken word verhaal 
bij te maken. Dit verhaal leg je vast op video. In de 
klas worden alle video’s bekeken en nabesproken.

VOOR WIE  Onder- en bovenbouw 
TIJDSDUUR  90 à 120 minuten
KERNDOELEN  4, 5, 6, 43, 48
VAK Nederlands, (wereld)burgerschap, 
 beeldende vorming
PRIJS  € 90,- per 15 leerlingen 

KOLONIAAL 
VERLEDEN EN 
HET HEDEN  
Rondleiding & discussie door 
de Indonesië-zaal en de  
tijdelijke tentoonstelling 
over Bali 

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Een museumdocent neemt je mee langs schatten 
uit het koloniale tijdperk. Hoe zijn deze objecten 
in het museum gekomen en waarom zijn ze nog 
steeds hier? In de tentoonstelling over Bali is 
te zien wat de invloed is van massatoerisme. 
Is dit een moderne vorm van kolonialisme? Dit 
programma sluit aan bij het canonvenster VOC en 
tijdvak 6 (regenten en vorsten). Het programma 
kan goed gecombineerd worden met de workshop 
Heldere klanken uit Bali of Sierlijke moves uit Bali.

VOOR WIE  Bovenbouw
TIJDSDUUR  60 minuten
KERNDOELEN  36, 37, 38
VAK Godsdienst, maatschappijleer,   
 (wereld)burgerschap
PRIJS  € 45,- 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. 

CJP CULTUURKAART 
Schoolgroepen uit het voortgezet onderwijs 
kunnen het museumbezoek ook betalen met de 
CJP Cultuurkaart. Wist je dat het besteden van 
het saldo op de CJP Cultuurkaart niet alleen 
voorbehouden is aan ckv-docenten? Alle docenten 
kunnen hier gebruik van maken.

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 

RESERVEER NU ONLINE VIA DE WEBSITE

REIS NAAR AZIË 
Interactieve rondleiding met 
een keuze uit verschillende 
Aziatische cultuurgebieden

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Je kunt in het museum op reis naar Indonesië, 
Japan, China of West- en Centraal Azië. Een 
interactieve rondleiding voert je langs unieke 
objecten uit één van deze gebieden die je vooraf 
zelf kiest. Kijken, luisteren en discussie staan 
centraal. Deze rondleiding is goed te combineren 
met een workshop Heldere Klanken uit Bali, 
Chinese Kalligrafie of Boeddha zien & tekenen.

VOOR WIE  Onder- en bovenbouw
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN  38, 43, 50
VAK Geschiedenis, aardrijkskunde
PRIJS  € 45,- per 15 leerlingen  

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!




