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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



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

De oorsprong van veel muziek die je vandaag hoort, 
ligt in West-Afrika. Rap en hiphop komt 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 en 
maak je met elkaar een ritme op de djembé.  

VOOR WIE  Onderbouw VMBO  & brugklas HAVO/VWO 
PERIODE  Tot december 2019 
TIJDSDUUR  90 minuten 
VAK  Geschiedenis, aardrijkskunde,  muziek 
EXTRA  Lesmateriaal online 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree)

VERTEL JE EIGEN 
VERHAAL   
Afwisselend programma met 
rondleiding, een workshop & het 
maken van een spoken word filmpje

Eerst krijg je in een filmpje tips van Babs Gons. 
Zij is onderdeel van het spoken word collectief 
‘Clubspoken’. Na een rondleiding met als thema 
identiteit, leer je in sneltreinvaart een paar 
kneepjes van spoken word. In kleine groepjes 
maak je een spoken word bij een voorwerp in het 
museum. Dit verhaal leg je vast op video. In de klas 
kunnen de video’s bekeken en nabesproken worden.  

VOOR WIE  VMBO/HAVO/VWO   
TIJDSDUUR  90 minuten
VAK          Nederlands, (wereld)burgerschap, 
 beeldende vorming 
EXTRA  Lesmateriaal online
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 



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

In het museum staan verschillende voorwerpen 
die met het hindoeïsme, boeddhisme en de 
islam te maken hebben. Met de museumdocent 
bespreek je de belangrijke goden en profeten, 
rituelen en pelgrimages. Na de rondleiding ga je 
in teamverband aan de slag met opdrachten en 
verdiep je je in één van de geloven. Dit programma 
is goed te combineren met de workshop Boeddha 
zien & tekenen. 

VOOR WIE  Onderbouw en bovenbouw   
TIJDSDUUR  90 minuten
VAK Godsdienst, maatschappijleer, 
 (wereld)burgerschap 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree)

KOLONIAAL 
VERLEDEN EN HET 
HEDEN 
Interactieve rondleiding met 
discussie over het koloniale 
verleden van Nederland

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? Stellingen stimuleren je om met je 
klasgenoten in discussie te gaan. Je denkt na over 
de vraag wat je vandaag de dag nog merkt van het 
koloniale verleden.       

VOOR WIE  VMBO/HAVO/VWO    
TIJDSDUUR  45 minuten
VAK                      Geschiedenis, aardrijkskunde,  
                                    (wereld)burgerschap 
PRIJS  € 50,- per 15 leerlingen (incl. entree) 

“Een origineel, uitdagend en 
leerzaam programma.”



NIEUW

DAT HOORT HIER! 
OF TOCH NIET...?  
Programma over actuele 
vragen rondom de 
collectie van het museum

Wat zou er gebeuren als jij mocht bepalen welke 
objecten het museum mag houden? Je krijgt eerst 
een introductie over de collectiegeschiedenis, 
daarna onderzoek je hoe bepaalde objecten in 
het museum terecht zijn gekomen. Je houdt 
je bezig met vragen als “mag je een schedel 
tentoonstellen?” En “moet een voorwerp dat 
lang geleden gestolen is, terug naar het land van 
herkomst?” Vorm je eigen mening en laat je horen in 
het einddebat.        

VOOR WIE  Bovenbouw HAVO/VWO  
TIJDSDUUR  90 minuten
VAK Geschiedenis, maatschappijleer, 
 filosofie, (wereld)burgerschap  
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree)   

“De workshop was suuuuuperleuk”



WORKSHOPS

BEHEERS JE QI   
Workshop die lichaam en  
geest in balans brengt

In opperste concentratie volg je de bewegingen 
van Tai Chi / Kung Fu docent Yanling Kunenborg. 
Na een poosje voel je dat je innerlijke qi (energie) 
gaat stromen. Qi is een Chinees begrip dat staat 
voor levenskracht. Het zit in mensen, dieren, 
planten, zelfs in dingen. Het ontwikkelen en laten 
stromen van de innerlijke levenskracht is het doel 
van deze eeuwenoude Chinese bewegingskunst. 
Gezond voor lichaam en geest. Dus concentreer je 
en doe mee. 

VOOR WIE  VO onder- en bovenbouw  
TIJDSDUUR  45 minuten 
THEMA  China, levensbeschouwing, sport, spel 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree)  

NIEUW

CHINESE 
KALLIGRAFIE  
Workshop waarin je kennismaakt 
met de beheersing en techniek 
van de Chinese kalligrafie

Bij Chinese kalligrafie gebruik je meer dan alleen je 
handen. Zo is een goede zithouding belangrijk voor 
een goed resultaat. Tijdens deze workshop leer je 
van Yanling Kunenborg hoe je een paar eenvoudige 
karakters schrijft en wat deze betekenen. Ook hoor 
je leuke weetjes over verschillende vormen van 
Chinese kalligrafie.  

VOOR WIE  VO onder- en bovenbouw 
TIJDSDUUR  45 minuten 
THEMA  Schrift, China  
VAK                      Beeldende vorming, CKV 
PRIJS  € 90,- per 30 leerlingen (incl. entree) 



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

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!   

VOOR WIE  VO onder- en bovenbouw 
TIJDSDUUR  45 minuten
THEMA         Muziek, Afrika 
PRIJS  € 90,- per 30 leerlingen (incl. entree) 

 HELDERE KLANKEN 
UIT BALI 
Lukt het om de verschillende 
instrumenten in één samenspel te 
laten klinken?   

Onder begeleiding van een gamelandocent  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! 

VOOR WIE  VO onder- en bovenbouw 
TIJDSDUUR  45 minuten
LESMATERIAAL Online op volkenkunde.nl
VAK Godsdienst, muziek 
PRIJS  € 90,- per 19 leerlingen (incl. entree)

DOE DE HAKA! 
Zang- en dansworkshop waarbij  
je een echte Maori Haka leert

De imponerende Haka, de 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.   

VOOR WIE  VO onder- en bovenbouw 
TIJDSDUUR  45 minuten
THEMA  Dans, Oceanië (Nieuw-Zeeland), 
 sport en spel, dans 
PRIJS  € 90,- per 30 leerlingen (incl. entree) 

AFRO DANSMIX 
Energieke dansworkshop met 
traditionele en populaire moves

In Afrika betekent dans vaak 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 leert Regilio Sedoc je traditionele 
en moderne dansmoves. Hij zorgt ervoor dat niet 
alleen de coördinatie van je eigen lijf centraal 
staat, maar dat de groep ook goed samenwerkt. 

VOOR WIE  VO onder- en bovenbouw
TIJDSDUUR  45 minuten
THEMA  Afrika, dans, sport en spel, muziek
PRIJS  € 90,- per 30 leerlingen (incl. entree)

MAAK JE BEZOEK 
COMPLEET!
 
Boek een programma in combinatie met een 
workshop.



DIDGERIDOO JE ZO! 
Muziekworkshop waarin je 
kennismaakt met het bekendste 
instrument uit Australië

Tijdens deze workshop leert docent Michiel Teijgeler 
je van alles over het spelen op een didgeridoo. Hoe 
maak je de juiste toon? Welke mondspieren gebruik 
je? En wat is circulair ademhalen? Ook leer je over 
de herkomst van dit instrument en hoe het gebruikt 
wordt door de eerste bewoners van Australië. We 
sluiten af met een miniconcert.

VOOR WIE  VO onder- en bovenbouw
TIJDSDUUR 45 minuten
THEMA                 Muziek, Oceanië (Australië)
PRIJS  € 90,- per 30 leerlingen (incl. entree)

SIERLIJKE MOVES 
UIT BALI  
Dansworkshop vol sierlijke 
bewegingen. Dans op de klanken 
van de Balinese gamelan in 
kleurrijke sarongs

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. 

VOOR WIE  VO onder- en bovenbouw 
TIJDSDUUR  45 minuten
VAK Godsdienst, dans, 
 lichamelijke opvoeding
PRIJS  € 90,- per 20 leerlingen (incl. entree)  

BOEDDHA ZIEN & 
TEKENEN 
Tekenworkshop bij de vijf grote 
Boeddhabeelden

Deze tekenworkshop vindt plaats in de 
Boeddhazaal waar je de beelden bestudeert en 
natekent. Wat valt je op aan een Boeddhabeeld? 
Zijn langgerekte oorlellen, de bijzondere hand-
houdingen en de kleine krulletjes op zijn hoofd. 
Met aanwijzingen van beeldend kunstenaar en 
vakdocent Tineke Jacobs maak jij een mooie 
persoonlijke compositie.   

VOOR WIE  VO onder- en bovenbouw 
TIJDSDUUR  45 minuten
THEMA  Japan, religie    
 VAK Beeldende vorming, CKV
PRIJS  € 90,- per 30 leerlingen (incl. entree) 

CAPOEIRA BATTLE 
Workshop Braziliaanse vechtdans 
met zang en muziek

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 met 
de geschiedenis van de slavernij. Dit komt tot 
uitdrukking in de liedjes die worden gezongen en de 
instrumenten die worden gebruikt.  

VOOR WIE  VO onder- en bovenbouw 
TIJDSDUUR  45 minuten
THEMA  Dans, muziek, slavernij, sport en spel 
PRIJS  € 90,- per 30 leerlingen (incl. entree) 



OP MAAT
Programma op maat, samen-
gesteld in samenspraak met 
de school 

Van workshop tot rondleiding, van Afrika 
tot 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.

VOOR WIE  VMBO/HAVO/VWO 
TIJDSDUUR    In overleg
VAK          (Wereld)burgerschap
PRIJS                 In overleg

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

Na een korte inleiding van de museum-
docent bezoeken de leerlingen zelfstandig 
het museum. Voor onderbouw HAVO 
en VWO is een digitale vragenroute die 
aansluit bij wereldburgerschap.

VOOR WIE  Onder- en bovenbouw 
TIJDSDUUR  In overleg
VAK (Wereld)burgerschap
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.

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



PRAKTISCHE INFORMATIE 
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.

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.

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?
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