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KIJK MET EEN     OPEN BLIK 
 
“Dit was de mooiste dag van de wereld” verzuchtte Mounir toen hij ons museum uitliep. Een beter  
compliment kun je van een leerling niet krijgen. Wij werden er blij van, want dat is wat we graag zien:  
enthousiasme, betrokkenheid en de opwinding van ontdekkend leren.

Ook dit nieuwe schooljaar 19-20 hebben we een aansprekend aanbod van programma’s met diverse thema’s 
en verschillende werkvormen. Kenmerkend zijn onze zintuigelijke aanpak, veel activerende opdrachten en het 
stimuleren van creativiteit en kritisch denken. Want educatie is zoveel meer dan kennisoverdracht.

Of het nou in een groep is, in duo’s of solo – in ons museum kun je de wereld onderzoeken. Je wordt  
gestimuleerd om je in te leven in de positie van een ander. Je ontdekt dat jouw visie niet per definitie  
de enige is. Je geeft vorm, varieert, combineert, transformeert. 

Cultuur, erfgoed en burgerschap zijn onze aandachtsvelden. Identiteit speelt logischerwijs een grote rol.
Ons doel? Om wereldburgers zoals Mounir, Sem, Julia of Sophie te inspireren met een open blik naar mensen  
en culturen te kijken. Zodat ze ervaren dat hier en daar, vroeger en nu altijd met elkaar verbonden zijn. 

Dus: ben je op zoek naar een programma dat past bij het curriculum, een themaweek, methodiek, leerlijn? 
Of is er sprake van een vakoverstijgend project, waarbij ook de omgeving betrokken wordt? Bekijk dan eens 
dit aanbod of bel gewoon. Wij denken direct met je mee, want we leveren graag maatwerk. Ook voor het 
speciaal onderwijs - waar dat beetje meer aandacht vaak wonderen doet. 

Mariëlle Pals
Hoofd Programma



KANTJIL IS JARIG
Feestelijk kleuterprogramma

Hoera, het is feest in het museum! Het 
ondeugende dwerghertje Kantjil is jarig en alle 
dieren wereldwijd worden uitgenodigd. Samen 
met de museumdocent ga je op reis om dieren 
uit te nodigen voor het verjaardagsfeest van 
Kantjil. Onderweg luister je naar verhalen, krijg je 
opdrachten en mag je er vrolijk op los fantaseren. 
Aan het eind van het programma ga je dansen en 
zingen.  

VOOR WIE        Groep 1 en 2 
TIJDSDUUR  75-90 minuten 
THEMA                                                                Dieren, feest, op reis
SLUIT AAN BIJ IPC: Feest!, DaVinci: Verjaardag
EXTRA        Lesmateriaal online 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 

HOE BOUW JE 
EEN BOOT? 
Door te kijken en te doen 
ontdek je hoe boten gemaakt 
worden.

Tijdens het programma bekijk je verschillende 
bootmodellen. Waarom staat er een huisje op het 
dek van een boot? En waarom bouwden mensen een 
boot met twee voorkanten? In de museumtuin liggen 
twee bijzondere boten van de Maori uit Nieuw-
Zeeland. Aan het einde van het programma weet je 
precies waar deze boten van zijn gemaakt en hoe. 
Dit programma sluit aan bij de leerlijn Natuur en 
Techniek.

VOOR WIE  Groep 2
PERIODE      September t/m oktober 2019 
             en april t/m juni 2020
TIJDSDUUR   75 minuten
THEMA    Boten, techniek, Maori 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 



VERHALENJACHT 
Spannende reis vol 
verhalen & opdrachten

Samen met Toejoe de draak ga je op jacht naar 
bijzondere dieren. Nadat je Toejoe hebt wakker 
gemaakt, neemt hij je mee langs voorwerpen met 
een bijzonder verhaal. Je ontmoet een krokodil 
met poten op z’n rug en twee Chinese draken die 
vechten om een parel. Tijdens het programma hoor 
je verhalen zonder einde. Jij mag zelf bedenken en 
tekenen hoe ze aflopen. 

VOOR WIE Groep 3 
TIJDSDUUR  90 minuten
THEMA Verhalen, mythische dieren,     
                            verzamelen, musea
SLUIT AAN BIJ IPC: De verhalen die mensen  
                            vertellen
EXTRA        Lesmateriaal online 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 

OP REIS DOOR 
INDONESIË 
Rondleiding vol verrassingen 
& een wayangvoorstelling met 
muziek en poppen

In een fantasieboot met een echte boeg uit Indonesië 
vaar je langs voorouderbeelden, een watermonster, 
krissen en het beeld van een olifantengod. Je luistert 
naar spannende verhalen en misschien krijg jij wel 
Javaanse kleding aan. Tot slot doet iedereen mee aan 
de wayangvoorstelling, als poppenspeler of muzikant. 

VOOR WIE  Groep 3 en 4 
TIJDSDUUR  90 minuten
THEMA Indonesië, muziek, poppenspel
SLUIT AAN BIJ DaVinci: Aziaten 
EXTRA        Lesmateriaal online 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 

REIS MEE
Feestelijk kleuterprogramma in 
het kader van de Kinderboekenweek

Met niet-alledaagse voertuigen gaan we op zoek 
naar de vrienden van het dwerghertje Kantjil: per 
Tuktuk naar Indonesië, op een sneeuwscooter 
over de Noordpool en met een korjaal door snelle 
stroomversnellingen! Onderweg luister je naar 
verhalen, krijg je opdrachten en mag je er vrolijk op 
los fantaseren. Aan het eind van het programma 
maak je je eigen mini-voertuig. Ook voor andere 
groepen is een programma in het kader van de 
kinderboekenweek mogelijk.

VOOR WIE  Groep 1 en 2 
PERIODE September t/m december 2019 
TIJDSDUUR  75-90 minuten 
THEMA Dieren,feest, voertuigen, op reis 
SLUIT AAN BIJ IPC: Feest!, DaVinci: Verjaardag 
EXTRA Lesmateriaal online 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 

“Culturen kwamen tot leven 
door mooie verhalen en 
voorwerpen. Erg leerzaam 
en leuk!”



FEEST IN 
NOORD-AMERIKA 
Verhalende rondleiding & feest 
met trommels, maskers en kleding

Je ontdekt dat er veel verschillen zijn tussen 
de eerste bewoners van Noord-Amerika. Je ziet 
voorwerpen die laten zien hoe de verschillende 
volken uit dit gebied leefden. Je luistert naar het 
verhaal over de eerste vier zalmen dat verteld 
wordt bij het model van het grote huis met de 
totempaal. Dit is een huis van mensen die aan de 
Noordwestkust van Noord-Amerika leven. In deze 
huizen vieren zij een bijzonder feest: de potlatch. 
Met maskers, verhalen en muziekinstrumenten vier 
je dit feest met de klas. 

VOOR WIE  Groep 3 en 4 
TIJDSDUUR  90 minuten
THEMA IPC: Feest, oorspronkelijke   
 bewoners van Noord-Amerika 
SLUIT AAN BIJ IPC: Feest!, DaVinci: Indianen
EXTRA        Lesmateriaal online 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 

VAN BOEDDHA 
TOT SAMOERAI 
Rondleiding met hands-on 
collectie, verhalen & een 
workshop origami

De Japanse cultuur komt tot leven dankzij 
collectie, verhalen en activiteiten. Je treedt in de 
voetsporen van Hollandse zeelieden die honderden 
jaren geleden 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 feestvieren. Bij de grote 
bronzen Boeddhabeelden luister je naar het 
verhaal over Boeddha. Tot slot steek je je handen 
uit de mouwen bij de workshop origami. 

VOOR WIE  Groep 4 en 5
TIJDSDUUR  90 minuten
THEMA Japan, boeddhisme
SLUIT AAN BIJ IPC: Andere plaatsen, een ander  
                                leven  DaVinci: Aziaten 
EXTRA        Lesmateriaal online 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 



DE KRACHT 
VAN AFRIKA 
Korte rondleiding, speurtocht 
& een workshop Afro dansmix

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 van Benin. 
Tijdens het speuren verzamel je superkracht, die 
je vervolgens inzet bij de workshop Afrikaanse 
Dansmix. 

VOOR WIE  Groep 5 en 6
TIJDSDUUR  90 minuten
THEMA Afrika, dans
SLUIT AAN BIJ IPC: Andere plaatsen, een ander  
                            leven, DaVinci: Afrika nu  
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 

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

Treed in de voetsporen van Columbus en ontdek wat 
hij nog niet wist over Amerika.  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 daarom 
‘indianen’. Inmiddels weten we een heleboel meer 
over deze eerste bewoners van Amerika. Jij zal dan 
ook veel ontdekken dat Columbus nog niet wist. 
 
VOOR WIE  Groep 5 en 6
TIJDSDUUR  90 minuten
THEMA (Koloniale) geschiedenis
SLUIT AAN BIJ IPC: Ontdekkingsreizigers 
                            en avonturiers, DaVinci: 
                            Indianen, Geschiedenis, tijdvak 5    
                            (ontdekkers en hervormers)  
EXTRA                  Lesmateriaal online 
PRIJS € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 

ONTDEK DE QI 
VAN CHINA 
Rondleiding met hands-on 
collectie & een workshop Tai Chi

Qi (spreek uit: tsjie) is de energie die volgens 
de Chinese cultuur door alles en iedereen 
stroomt: door mensen en dingen, dieren en 
gebouwen. Deze energie zit ook in de Chinese 
voorwerpen van het museum: in de draken die 
zijn geschilderd op schalen, in een theepotje 
van steengoed en in de schildering van een rots. 
Tijdens een workshop Tai Chi werk je aan jouw 
eigen Qi. 

VOOR WIE  Groep 3 t/m 5 
TIJDSDUUR  90 minuten
THEMA China, beweging/sport 
SLUIT AAN BIJ DaVinci: Aziaten
EXTRA                  Lesmateriaal online 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 



HET REILEN EN 
ZEILEN VAN DE VOC 
Rondleiding met opdrachten 
& rollenspel waarin vanuit 
verschillende invalshoeken de 
VOC wordt belicht

Kruip in de huid van een matroos, een Hollandse 
bestuurder, een Javaanse landarbeider of een 
Japanse burgemeester uit de tijd van de VOC. 
Na een inleiding waarin zowel de positieve als 
negatieve kanten van de VOC worden aangestipt, 
krijg je een rondleiding vol opdrachten. Je leert 
personen en plaatsen kennen die belangrijk waren 
voor de VOC. Tijdens het afsluitende rollenspel 
komen historische personages en plaatsen tot 
leven en krijg je inzicht in het reilen en zeilen van 
de VOC.

VOOR WIE  Groep 6 en 7
TIJDSDUUR  90 minuten
THEMA Koloniale geschiedenis, Indonesië, 
                            Japan 
SLUIT AAN BIJ IPC: De wijde wereld, Nederland 
                            wordt Nederland, Hier en nu, 
                            daar en toen, DaVinci: Nieuwe tijd,   
                            Geschiedenis, canonvenster De  
                            VOC en tijdvak 6 (regenten en  
                                vorsten) 
EXTRA                  Lesmateriaal online 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 

DE REIS VAN 
DE MAORI 
Programma bij de tijdelijke 
tentoonstelling over Oceanië

Tijdens dit programma ontdek je waar de Maori 
vandaan komen en maak je kennis met hun rijke 
cultuur. Een stukje van deze cultuur ervaar je 
met een workshop Haka.

VOOR WIE  Groep 6 t/m 8
PERIODE      Maart t/m juli
TIJDSDUUR  75 minuten 
THEMA Maori, Oceanië, op reis, dans 
SLUIT AAN BIJ DaVinci: Maori  
EXTRA        Lesmateriaal online 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 



EILANDHOPPEN 
DOOR OCEANIË 
Korte rondleiding met opdrachten 
& een workshop Haka (dans)

Hoe vind je je weg op het water? En hoe maak 
je vijanden bang door te dansen? Inwoners van 
Oceanië weten dit als geen ander. Tijdens een korte 
rondleiding hoor je meer over de kunst van het 
navigeren en het belang van handel, voorouders 
en overgangsrituelen in Oceanië. Je gaat in een 
groepje zelf de tentoonstelling onderzoeken. 
Daarna is het tijd voor actie. Met elkaar dans je de 
Haka, een traditionele dans van de Maori. 
  
VOOR WIE  Groep 7 en 8 
TIJDSDUUR  90 minuten
THEMA Oceanië, dans 
SLUIT AAN BIJ DaVinci: Maori
EXTRA                  Lesmateriaal online  
PRIJS € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 

“De workshop was suuuuuperleuk”

GELOVEN IN 
DE WERELD 
Interactieve rondleiding langs 
drie grote wereldreligies, vol 
opdrachten, hands-on collectie & 
een verhaal 

Wat weet jij over het boeddhisme, het hindoeïsme 
en de islam? De bijzondere voorwerpen in het 
museum zullen veel vragen beantwoorden. Je komt 
oog in oog met de olifantengod Ganesha, je maakt 
kennis met Boeddha en ontdekt welke leefregels 
belangrijk zijn voor moslims. Je sluit samen af in de 
Boeddhazaal waar het verhaal van prins Siddhartha, 
de historische Boeddha, wordt verteld.  

VOOR WIE  Groep 7 en 8
TIJDSDUUR  90 minuten
THEMA Geloof, (wereld)burgerschap
SLUIT AAN BIJ IPC: De wijde wereld,   
                            DaVinci: Ottomanen 
EXTRA                  Lesmateriaal online 
PRIJS € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 

HET KARAKTER 
VAN CHINA
Ontdek meer over de Chinese 
cultuur & doe een workshop 
kalligrafie

Qi (spreek uit: tsjie) is de energie die volgens de 
Chinese cultuur door alles en iedereen stroomt. 
Door mensen en dingen, dieren en gebouwen. 
Deze energie zit ook in de Chinese voorwerpen 
van het museum: in de draken die zijn geschilderd 
op schalen, in een theepotje van steengoed en in 
de schildering van een rots. Tijdens een workshop 
kalligrafie zal jouw Qi uit je penseel stromen.

VOOR WIE  Groep 7 en 8
TIJDSDUUR  90 minuten
THEMA China, schrift, wereldoriëntatie  
EXTRA                  Lesmateriaal online 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 



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

Na een korte inleiding van een museum-
docent, ga je zelfstandig door het museum. 
Ontdek de collectie, je eigen superkrachten, 
maak gebruik van onze kleur- en speurtochten 
of het Museumdobbelspel. Voor de midden- en 
bovenbouw is er de Superkrachtspeurtocht 
waarmee je op een speelse manier kennis 
maakt met het museum.   

VOOR WIE  Groep 1 t/m 8
TIJDSDUUR  In overleg
THEMA Wereldoriëntatie 
PRIJS  € 50,- per 30 leerlingen 
 (incl. entree) 

Let op: minimaal 2 weken vooraf reserveren: 
alleen dan kun je de voordelige onderwijsprijs 
boeken. Bij een zelfstandig bezoek zorgt de 
school zelf voor minimaal één begeleider op 
vijf leerlingen. 

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

Van workshop tot rondleiding, van Afrika 
tot de Noordpool, van wereldse feesten 
tot koloniale geschiedenis; er is veel 
mogelijk. Het programma wordt afgestemd 
op jouw wensen en behoeften. Doe je een 
project op school, een themaweek of een 
uitwisselingsproject? Bel dan voor een 
programma op maat. Minimaal 6 weken 
van tevoren aanvragen. Kijk voor het 
workshopaanbod bij het programma op maat 
op de website.

VOOR WIE  Groep 1 t/m 8
TIJDSDUUR In overleg
THEMA Wereldoriëntatie, (wereld)
                            burgerschap
PRIJS In overleg (incl. entree) 

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

De oorsprong van veel muziek die je vandaag 
hoort, ligt in Afrika. Zo komen rap en de 
hiphopcultuur voort uit de blues. En de blues vindt 
zijn oorsprong in de slavernijgeschiedenis. Tijdens 
dit programma maak je een reis terug in de tijd, 
op zoek naar de oorsprong van de muziek. En 
natuurlijk maak je samen muziek en leer je enkele 
ritmes op de djembé. 

VOOR WIE  Groep 7 en 8 
PERIODE      Tot december 2019 
TIJDSDUUR  90 minuten
THEMA Slavernijgeschiedenis, muziek 
SLUIT AAN BIJ IPC: Hier en nu, daar en toen
 DaVinci: Slavernij, Geschiedenis, 
                            Canonvenster Slavernij, tijdvak 7 
                            (pruiken en revoluties). 
EXTRA                  Lesmateriaal online  
PRIJS € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 



GRATIS BEZOEK 
Elke basisschool in de regio Holland Rijnland mag 
in het schooljaar 19-20 gratis deelnemen, zo vaak 
als je wilt. Reserveer snel jouw voorkeursdatum; 
dit kan zowel bij Museum Volkenkunde als de 
Cultuureducatiegroep. 

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

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 
Ook Speciaal Onderwijs is natuurlijk van harte 
welkom. Voor optimale begeleiding kiezen we 
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 
Steenstraat 1
Leiden
reserveren@volkenkunde.nl
088-0042 830
www.museumvolkenkunde.nl

RESERVEER NU ONLINE VIA DE WEBSITE

WANNEER KOM JIJ 
LANGS MET JE KLAS?

PRAKTISCHE INFORMATIE



PROGRAMMA

Kantjil is jarig 

Hoe bouw je een boot?

Reis mee - Kinder-
boekenweek special

Verhalenjacht

Op reis door 
Indonesië 

Feest in Noord-
Amerika

Van Boeddha 
tot samoerai

Ontdek de Qi van 
China

De Kracht van Afrika

Wat Columbus nog 
niet wist

Het reilen en zeilen 
van de VOC

De reis van de Maori 

Eilandhoppen door 
Oceanië

Het karakter van 
China

Roots, Rhythm 
& Rap

Geloven in de wereld

Zelfstandig bezoek

VOOR WIE

Groep 1 en 2

Groep 1 en 2

Groep 1 en 2

Groep 3

Groep 3 en 4

Groep 3 en 4

Groep 4 en 5

Groep 4 en 5

Groep 5 en 6

Groep 5 en 6

Groep 6 en 7

Groep 6 t/m 8

Groep 7 en 8

Groep 7 en 8

Groep 7 en 8

Groep 7 en 8

Groep 1 t/m 8

THEMA

Dieren, feest, op reis

Boten, techniek, Maori 

Dieren, voertuigen, op reis

Verhalen, mythische 
dieren, musea
 
Indonesië, muziek, 
poppenspel 

Feest, oorspronkelijke 
bewoners van Noord-
Amerika

Japan, boeddhisme

China, beweging/sport

Afrika, dans

(Koloniale) geschiedenis

Koloniale geschiedenis, 
Indonesië, Japan

Maori, Oceanië, op reis, dans 

Oceanië, dans

China, schrift, 
wereldoriëntatie

Slavernijgeschiedenis, 
muziek

Geloof, (wereld)
burgerschap

Wereldoriëntatie
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75

75-90

90

 
90
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90

90

90
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90

90
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PRIJS

€ 75

€ 75 

€ 75

€ 75

 
€ 75

€ 75

€ 75

€ 75

€ 75

€ 75

€ 75

€ 75

€ 75

€ 75

€ 75

€ 75

€ 50

PER AANTAL
LEERLINGEN

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

30

OVERZICHT PRIMAIR ONDERWIJS


