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MAAK VAN JE KLAS EEN



Het Tropenmuseum is gevestigd in een 
van de mooiste museumgebouwen van 
Nederland. Het rijksmonument uit 1926 
heeft een imposante centrale Lichthal en is 
gelegen aan het Oosterpark in Amsterdam. 
De vaste opstelling en wisselende 
tentoonstellingen vertellen aan de hand 
van de prachtige collectie verhalen over 
migratie, identiteit, gender, spiritualiteit, 
kolonialisme of duurzaamheid. Deze 
actuele thema’s verbinden we op een 
persoonlijke en activerende manier met de 
ervaringswereld van leerlingen. 

Het unieke Tropenmuseum Junior is al 
meer dan 45 jaar populair vanwege de 
theatrale setting, grote belevingswaarde 
en inspirerende activiteiten. 

INLEIDING

ONDERWIJS-
AANBOD

Ons educatief aanbod helpt kinderen en jongeren 
om weerbare, verantwoordelijke burgers te 
worden, die staan voor de samenleving waarin 
ze leven, omdat het hún samenleving is. In 
onze musea komen ze in aanraking met nieuwe 
perspectieven en diverse denkbeelden - soms 
anders dan van henzelf. Dankzij persoonlijke 
begeleiding door ervaren museumdocenten 
worden menselijke thema’s als culturele 
verschillen, religie, seksuele geaardheid of 
discriminatie bespreekbaar. In deze brochure 
hebben wij per museumlocatie een aantal 
onderwijsprogramma’s uitgelicht. Voor ons gehele 
aanbod verwijzen wij je graag naar onze websites.

TROPENMUSEUM
AMSTERDAM

Het Tropenmuseum, Museum Volkenkunde, het 
Wereldmuseum en het Afrika Museum hebben 
voor het komende schooljaar weer een veelzijdig 
onderwijsaanbod. Onze musea over mensen zijn 
te vinden op vier locaties in Nederland! 
 
Kinderen zijn de wereldburgers van de 
toekomst. Cultuureducatie is daarom 
voor ons prioriteit. Een museumbezoek is 
meer dan kennisoverdracht. We stimuleren 
nieuwsgierigheid, empathie en cultureel (zelf)
bewustzijn. Leerlingen ontdekken de menselijke 
diversiteit en creativiteit en ervaren op een 
actieve en persoonlijke manier hoe mensen 
wereldwijd verbonden zijn. Een museumbezoek 
draagt bij aan meer wereldburgerschap!



MEER INFORMATIE OVER ONS VOLLEDIGE 
AANBOD KUN JE VINDEN OP ONZE WEBSITE

ECHTE MANNEN, 
ECHTE VROUWEN 
Interactieve rondleiding & spellen  

Wat maakt iemand een man of vrouw en kan je 
het ook allebei zijn? In de tentoonstelling What 
a genderful world onderzoek je met elkaar wat 
typisch ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ is. Je doet actieve 
opdrachten en bent model in een fotoshoot met 
‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ poses. Wat is er waar van 
jouw ideeën over gender?

VOOR WIE VMBO-T/HAVO/ VWO 
TIJDSDUUR 60 minuten 
VAK  Maatschappijleer, (wereld)burgerschap 
PRIJS  € 50,- per 15 leerlingen   

TROPENMUSEUM- 
TOUR  
Interactieve rondleiding
 
In het Tropenmuseum ontdek je spannende of 
bijzondere voorwerpen en wereldse verhalen. In 
deze tour zitten allerlei actieve opdrachten. Je kunt 
kiezen uit diverse thema’s, zoals geloof, migratie, 
feest, identiteit of wereldwijde verbindingen. Geef 
bij reservering aan welk thema past bij jouw groep. 
Aansluiten op een themaweek of project op school 
is ook mogelijk. Boek dan minimaal 4 weken van te 
voren. 

VOOR WIE VMBO-T/HAVO/ VWO 
TIJDSDUUR 60 minuten 
VAK   Afhankelijk van het gekozen thema: godsdienst, 

maatschappijleer, geschiedenis,  
(wereld)burgerschap, beeldende vorming  

PRIJS  € 50,- per 15 leerlingen   

CAPOEIRA BATTLE 
Interactieve rondleiding & capoeira 
workshop    

Je start met een rondleiding waarin je meer ontdekt 
over de slavernijgeschiedenis. Daarna maak je je  
klaar voor een echte Capoeira Battle, waarbij je 
dans- en vechtbewegingen leert die door tot slaaf 
gemaakte Afrikanen in Brazilië terechtkwamen. Ook 
maak je zelf muziek die hierbij hoort. Capoeira draait 
om creativiteit, plezier en samenwerking en is goed 
geschikt voor grote groepen.  

VOOR WIE  VMBO/HAVO/VWO/groepen vanaf 30 leerlingen 
Ook geschikt voor het praktijkonderwijs

TIJDSDUUR 90 minuten 
VAK  Geschiedenis, muziek, lichamelijke opvoeding 
PRIJS € 150,- bij 30 leerlingen
 € 225,- bij 45 leerlingen
 € 300,- bij 60 leerlingen 
 € 450,- bij 90 leerlingen

HEDEN VAN HET 
SLAVERNIJVERLEDEN  
Interactieve rondleiding & opdrachten 

In de tentoonstelling Heden van het slavernijverleden 
ontdek je meer over de slavernijgeschiedenis en 
begrijp je het Nederland van nu beter. De WIC, de 
handel in suiker en Keti-Koti komen aan bod. Samen 
kijk, luister en praat je over wat je te weten bent 
gekomen en discussieer je over de vraag: “Wat zie je 
van deze geschiedenis terug in het Nederland 
van nu?”. 

VOOR WIE VMBO-T/HAVO/VWO 
TIJDSDUUR 60 minuten
VAK   Geschiedenis, (wereld)burgerschap,  

maatschappijleer 
PRIJS € 50,- per 15 leerlingen  

GROTE

GROEPEN

POPULAIR!

ONTDEKKEN,
ONDERZOEKEN
EN VEEL ZELF
DOEN



Museum Volkenkunde is een van de 
oudste volkenkundige musea ter wereld. 
Het museum heeft een indrukwekkende 
collectie met interessante verhalen. 
In de vaste, regionale opstelling kun je 
je verdiepen in acht cultuurgebieden: 
van Azië tot Noord- en Zuid-Amerika, 
van Afrika tot de Noordpool en Oceanië. 
Interactieve rondleidingen combineren we 
met activerende workshops zoals Chinese 
kalligrafie, een workshop didgeridoo of 
haka zodat de verschillende culturen voor 
de leerlingen echt tot leven komen.

SABI SURINAME 
Er gaat een wereld voor je open

Interactief kindermuseum, ervarend en  
onderzoekend leren 

Er is een bijzondere ontdekking gedaan in het 
Tropenmuseum. In het Surinamedepot (op -7) is een 
tot nu toe onbekende wereld ontdekt waar een boot 
vaart en voorwerpen over zichzelf vertellen. Je wordt 
muzikaal onthaald door onze Matti’s en vertrekt naar 
Busi Kondre, Toko Ons Belang, Studio Dansi en Fesa 
Strati. Daar ga je aan de slag in een proberi, waarbij 
je kookt, danst, musiceert of grafeert. Al doende 
ontdek je hoe Suriname met Nederland en de wereld 
is verbonden. In een feestelijke afsluiting komt alles 
en iedereen samen. 
 
VOOR WIE Brugklas
TIJDSDUUR 105 minuten
VAK  Geschiedenis, (wereld)burgerschap,  

maatschappijleer
PRIJS  € 150,- per klas (30 leerlingen) 

€ 275,- voor 2 samengevoegde klassen  
van 1 school (60 leerlingen)

MUSEUM
VOLKENKUNDE
LEIDEN

TROPEN-
MUSEUM
JUNIOR



GELOVEN IN DE 
WERELD    

Interactieve kennismaking met
3 wereldreligies  

In dit programma maak je kennis met het 
hindoeïsme, boeddhisme en de islam. Wat zijn in 
deze religies belangrijke goden of profeten? En 
welke rituelen en pelgrimstochten bestaan er? Na 
de rondleiding ga je in groepjes aan de slag met 
opdrachten en verdiep je in één van de geloven. Dit 
programma is goed te combineren met de workshop 
Boeddha zien en tekenen. 

VOOR WIE VMBO/HAVO/VWO 
TIJDSDUUR 90 minuten  
VAK  Godsdienst, maatschappijleer,  

levensbeschouwing   
PRIJS € 75,- per 15 leerlingen 

HET KARAKTER VAN 
CHINA
Interactieve rondleiding & workshop  
kalligrafie of Tai Chi

Ontdek de invloed van de eeuwenoude Chinese 
cultuur en de qi; een begrip dat staat voor 
levenskracht. Deze interactieve rondleiding gaat 
over de balans tussen lichaam en geest. Je sluit af 
met een workshop. Je kunt kiezen voor Tai Chi: een 
bewegingskunst die je energie laat stromen of voor 
kalligrafie waarbij je kennismaakt met de beheersing, 
techniek en betekenis van deze bijzondere Chinese 
schrijfkunst. 

VOOR WIE VMBO/HAVO/VWO 
TIJDSDUUR Rondleiding: 45 minuten, workshop: 45 minuten    
VAK  Godsdienst, maatschappijleer,  

levensbeschouwing, CKV  
PRIJS € 75,- per 15 leerlingen, incl. materialen

KIJKEN, 
MAKEN, 
VIEREN EN 
DANSEN
MEER INFORMATIE OVER ONS VOLLEDIGE 
AANBOD KUN JE VINDEN OP ONZE WEBSITE

FIRST AMERICANS  
Hedendaagse kunst & opdrachten, 
‘Pilgrimjaar Leiden 400’

Welke impact had de komst van de pilgrims 400 
jaar geleden op de oorspronkelijke bevolking 
van de noordoostkust van Noord-Amerika? In de 
nieuwe tentoonstelling First Americans ervaar je 
de veerkracht van de inheemse gemeenschappen 
uit verschillende gebieden in Noord-Amerika. In 
hedendaagse kunstwerken, fotografie en mode zie 
je dat hun creativiteit en cultuur nog springlevend 
is. Door zelf onderzoek te doen kom je te weten wat 
verschillende kunstenaars inspireert en met elkaar 
verbindt. 

VOOR WIE Bovenbouw HAVO/VWO 
TIJDSDUUR 90 minuten  
VAK Geschiedenis 
PRIJS € 75,- per 15 leerlingen

VAN BOEDDHA TOT 
SAMOERAI  
Interactieve rondleiding & workshop 
Mangatekenen 

De Japanse cultuur komt tot leven dankzij collectie, 
verhalen en activiteiten. Wat is de oorsprong van 
de band tussen Japan en Nederland? Hoe zijn 
eeuwenoude Japanse tradities vermengd met de 
meest moderne ontwikkelingen in het hedendaagse 
leven? De antwoorden vind je in deze interactieve 
tour, daarna ga je zelf aan de slag met Manga, een 
Japanse tekenstijl die steeds populairder wordt in 
Nederland.  

VOOR WIE VMBO/HAVO/VWO 
TIJDSDUUR  Rondleiding: 45 minuten  

Workshop: 45 minuten   
VAK Maatschappijleer, CKV 
PRIJS € 75,- per 15 leerlingen, incl. materialen

POPULAIR!

POPULAIR!

NIEUW!

NIEUW!



JAARLIJKS MEER DAN 
55.000 LEERLINGEN

IN ONZE MUSEA



Het Wereldmuseum is onlangs van onder 
tot boven vernieuwd. Aan de hand van 
de stadscollectie die verbonden is met 
meer dan 170 verschillende culturen, 
leer je Rotterdam én de wereld beter 
kennen. In ons educatieve aanbod 
staat onderzoekend leren centraal. 
De Rotterdamse diverse realiteit, een 
interculturele benadering en aandacht 
voor culturele verwevenheid zijn daarbij 
vanzelfsprekend uitgangspunt.

SPECIAL:
DE AZTEKEN
Een must-see met licht- en geluidshow

In juni 2021 opent een grote overzichts-
tentoonstelling over het iconische volk de Azteken. 
De museumdocent neemt je mee langs de 
hoogtepunten van deze eeuwenoude cultuur. Wie 
waren en zijn de Azteken en welke invloed hebben 
zij op ons leven vandaag de dag? Naast unieke niet 
eerder in Europa vertoonde topstukken is er ook 
een imposante licht- en geluidshow, waarbij de 
levensgrote 3D Azteken kalender centraal staat. 
Het programma sluit af met een workshop. 

VOOR WIE VMBO/HAVO/VWO
 Dit programma is ook beschikbaar in het Spaans
TIJDSDUUR 90 minuten  
VAK Geschiedenis, maatschappijleer,   
 levensbeschouwing, CKV 
PERIODE Vanaf half juni tot eind november 2021 
PRIJS € 75,- per 15 leerlingen

BOEK 
SNEL!

WERELDMUSEUM
ROTTERDAM

MUSEUM
VOLKEN-
KUNDE



MEER INFORMATIE OVER ONS VOLLEDIGE 
AANBOD KUN JE VINDEN OP ONZE WEBSITE

VERBORGEN 
BERICHT  
Creatief programma over patronen en 
symbolen 

Op veel museumstukken zie je motieven die 
verwijzen naar macht, geluk of bescherming. Welk 
verhaal vertelt een symbool? Wat valt te ontdekken 
over vorm, regelmaat, symmetrie en spiegelen 
van patronen? Samen ontcijferen we de verborgen 
berichten van symbolen én leren we hoe de mooiste 
patronen zijn opgebouwd. Geïnspireerd op de 
collectie van de Asmat maak je daarna zelf een 
patroon. Na het museumprogramma gaan leerlingen 
in het Atelier aan de slag met het maken van 
linosneden. Ze maken afdrukken geïnspireerd op de 
Asmat patronen. Dit programma is ook als special te 
boeken.
  
VOOR WIE  VMBO/HAVO/VWO 

Ook geschikt voor Praktijkonderwijs  
TIJDSDUUR 60 minuten | 150 minuten (incl. workshop)
VAK (Wereld)burgerschap, CKV 
PRIJS   € 50,- per 15 leerlingen | € 125,- per  

15 leerlingen, incl. workshop en materialen

NIEUW!

HOKJESGEEST
Interactief programma met opdrachten 

Bewust of onbewust hebben we de neiging om 
voorwerpen (en mensen) in te delen in bepaalde 
categorieën. De hokjesgeest dwaalt altijd rond in 
onze hersenen. Vaak heeft dat een negatieve lading, 
maar in hokjes denken betekent eigenlijk de wereld 
om je heen ordenen. In het museum onderzoeken 
de leerlingen het hokjes-denken aan de hand van 
voorwerpen in de collectie. Durf jij je oordeel om te 
keren en iets met andere ogen te bekijken? 

VOOR WIE  VMBO/HAVO/VWO 
TIJDSDUUR 60 minuten 
VAK (Wereld)burgerschap, CKV 
PRIJS € 50,- per 15 leerlingen

MASKERS – JE ZIET 
NIET WAT JE ZIET  
Creatief programma over maskers &  
workshop

Over de hele wereld maken en dragen mensen 
maskers, al meer dan 8.000 jaar. Maar wat is 
een masker eigenlijk? En waarom zou jij er eentje 
dragen? Maskers worden gebruikt tijdens feesten 
en rituelen, maar ook in de mode en de beeldende 
kunst. Wanneer jij een masker draagt – verander je 
dan ook? Als afronding gaan de leerlingen actief aan 
de slag in het Atelier. Daar maken ze een masker met 
een eigen betekenis en presenteren ze dit aan elkaar. 
 
VOOR WIE  VMBO/HAVO/VWO 

Ook geschikt voor Praktijkonderwijs 
TIJDSDUUR 90 minuten 
VAK  Geschiedenis, (wereld)burgerschap, CKV 
PRIJS € 75,- per 15 leerlingen 

STEPSTORIES 
Leren in en buiten het museum  

De Rotterdamse wetenschapper en avonturier Elie 
van Rijckevorsel verzamelde tijdens zijn reizen veel 
voorwerpen uit allerlei culturen. Ruim 900 daarvan 
zijn beland in het Wereldmuseum. Maar hij was niet 
de enige verzamelaar. In Stepstories maak je kennis 
met objecten die het verhaal vertellen van meer 
dan 130 jaar verzamelen: door Rotterdammers, 
voor Rotterdammers. Je hoort over reisdrift, 
internationale betrekkingen, handelsgeest en het 
koloniale verleden. Buiten ga je op de step op zoek 
naar het huis van Elie en ervaar je hoe Rotterdam 
verbonden is met de wereld. 

VOOR WIE VMBO/HAVO/VWO 
TIJDSDUUR 90 minuten 
VAK Geschiedenis, (wereld)burgerschap, CKV 
PRIJS € 75,- per 15 leerlingen

FILOSOFEREN, 
ONDERZOEKEN 
EN MAKEN



‘Wij krijgen veel vragen 
van scholen over 
discriminatie en racisme; 
dit thema leeft heel erg. 
In ons museum stimuleren 
wij wereldburgerschap 
en een open blik bij de 
leerlingen. Het is fijn 
daaraan bij te kunnen 
dragen.’

Voorbeelden van programma’s over 
discriminatie en racisme:
Heden van het slavernijverleden - Tropenmuseum                                            
#Held in actie – Afrika Museum
Online lespakket Slavernij niet voorbij

DOCENT
ZAÏDA

Het Afrika Museum laat de diversiteit en 
veelzijdigheid van Afrika zien; in kunst, 
mode, muziek en religie. Het museum, ooit 
opgericht door paters als missiemuseum, 
laat vandaag in moderne en wisselende 
tentoonstellingen zien hoe wij in heden 
én verleden met dit grote continent 
verbonden zijn. Buiten, in het museumpark 
maak je kennis met de traditionele 
architectuur uit Ghana, Lesotho en Mali. 
Door deze unieke opzet en verbinding met 
actuele thema’s kunnen leerlingen vanuit 
verschillende invalshoeken niet alleen naar 
Afrika kijken, maar ook naar zichzelf. 

AFRIKA MUSEUM
BERG EN DAL

MUSEUM-  



DAGJE UIT MET 
100+ LEERLINGEN?
DAT KAN!
Stel je eigen bezoek samen

Met de klas of zelfs de hele school een dag op 
stap? Dat kan in het Afrika Museum. Zowel binnen 
als buiten in het museumpark kun je meedoen aan 
interactieve rondleidingen en workshops. Zo kom je 
meer te weten over hedendaags Afrika; over mode, 
design, architectuur of muziek. Er is veel mogelijk. Ga 
zelf aan de slag en steek de handen uit de mouwen! 
Het programma kun je op maat laten maken. 

#HELD IN ACTIE 
Een interactieve iPad-tour  

Ongelijkheid, racisme of vervuiling door grote 
multinationals… Sommige mensen hebben er genoeg 
van en strijden voor bewustwording en verandering. 
De een doet dit met woorden, de ander met kunst. 
Deze iPad-tour neemt je mee langs creatieve vormen 
van verzet en kunstwerken vol trots. Je wordt aan 
het denken gezet over onze samenleving, het Afrika 
van vroeger en nu en wereldwijde verbindingen.

VOOR WIE VMBO/HAVO/VWO 
TIJDSDUUR 60 minuten 
VAK  Geschiedenis, maatschappijleer, CKV, 

beeldende vorming 
PRIJS  € 50,- per 15 leerlingen 

NIEUW!

GROTE

GROEPEN

MEER INFORMATIE OVER ONS VOLLEDIGE 
AANBOD KUN JE VINDEN OP ONZE WEBSITE

BODYPERCUSSIE 
Energieke ritme-workshop

Door te klappen, stampen, zingen en slaan, geef je 
je lichaam kracht én maak je ook nog eens muziek. 
Terwijl je muziek maakt met je lijf, pep je jezelf op. 
Daar heb je geen trommels of andere instrumenten 
voor nodig. Samen maak je een krachtig muziekstuk 
dat veel energie geeft. 

VOOR WIE VMBO/HAVO/VWO
TIJDSDUUR 45 minuten
VAK Muziek, CKV
PRIJS  € 50,- per 30 leerlingen (max. 1 klas)  

€ 75,- per 60 leerlingen (max. 2 klassen) 
€ 100,- per 90 leerlingen (max. 3 klassen) 

INSPIREREND 
AFRIKA
Interactieve rondleiding & quiz  

Met 54 landen, 2.000 officieel erkende talen en 
talloze culturele gebruiken bestaat er niet zoiets als 
één Afrika. Afrika is het één na grootste continent 
ter wereld, vol diversiteit, dichterbij dan je denkt 
en al eeuwen met Europa verbonden. Kom meer te 
weten hoe Afrika verbonden is met ons dagelijks 
leven en test daarna je kennis in een uitdagende 
quiz. 

VOOR WIE VMBO-T/HAVO/VWO  
TIJDSDUUR 90 minuten
VAK Geschiedenis, maatschappijleer, CKV 
PRIJS € 75,- per 15 leerlingen  

NIEUW!

POPULAIR!

UNIEKE 
COMBINATIE 
VAN BUITEN 
EN BINNEN



DOCENT
NILTON

‘De leerlingen zijn in 
eerste instantie verbaasd 
over wat ze hier zien. 
Zodra je meer vertelt over 
wat ze zien of waarom men 
elders iets op een andere 
manier doet, ontdekken ze 
al snel dat ‘het vreemde’ 
dichterbij henzelf staat 
dan ze eerst dachten.’

Voorbeelden van programma’s over culturele 
vaardigheden:
Sabi Suriname - Tropenmuseum Junior
Geloven in de wereld – Museum Volkenkunde
Inspirerend Afrika – Afrika Museum
Maskers - je ziet niet wat je ziet - Wereldmuseum

MUSEUM-  



Heldere klanken uit Bali - Museum Volkenkunde



Praktische gegevens

Maatwerk
In deze brochure staan een paar voorbeelden van onze 
onderwijsprogramma’s. Het hele aanbod is te vinden op onze 
websites. Daarnaast is vaak maatwerk mogelijk, in aansluiting op 
bv themaweken, het onderwijscurriculum of schoolplan. Informeer 
naar de mogelijkheden.

Prijzen
Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn inclusief 
museumentree en materialen.

Coronamaatregelen
Dankzij de opzet van onze programma’s kunnen wij in veel gevallen 
flexibel inspelen op veranderende coronamaatregelen. Wij zullen 
altijd de richtlijnen van het RIVM handhaven en ervoor zorgen 
dat een museumbezoek of programma op een veilige manier kan 
doorgaan. 

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 hierdoor iets hoger 
komen te liggen. Neem contact op met het museum om de 
mogelijkheden te bespreken.

Online lespakketten 
Bij veel onderwijsprogramma’s bieden we voorbereidende lessen 
voor in de klas. Leerlingen kunnen dan alvast aan de slag met het 
thema. Deze inhoudelijke verdieping geeft het museumbezoek 
nog meer waarde. 
Daarnaast bieden we gratis online themalessen. Door de kant en 
klare opzet zijn ze heel makkelijk inzetbaar. Ook kun je gemakkelijk 
onderdelen eruit gebruiken. 
Ons digitale educatieaanbod is te vinden via onze websites of op 
LessonUp: een online platform voor leerkrachten. 

TIP
Gratis online lespakket Slavernij niet voorbij. Dit interactieve 
lesprogramma gaat over actuele thema’s zoals oneerlijke 
handel, vooroordelen en racisme. Het zijn twee pakketten met 
verschillende werkvormen, video’s en discussievragen. Je kunt 
ze los van elkaar geven of onderdelen gebruiken. Het pakket is 
ontwikkeld voor groep 7 & 8 en de onderbouw vo en helpt om op 
een laagdrempelige manier met leerlingen over de sporen van 
slavernij te praten. 

Gratis bezoek leerkrachten
Leerkrachten kunnen gratis onze musea bezoeken. Bel of stuur 
een e-mail naar het museum van je keuze om je aan te melden.

Linnaeusstraat 2, Amsterdam
088-0042840
reserveren@tropenmuseum.nl
tropenmuseum.nl

Willemskade 25, Rotterdam
010-2707132
educatie@wereldmuseum.nl
wereldmuseum.nl

Steenstraat 1, Leiden
088-0042830
reserveren@volkenkunde.nl
volkenkunde.nl

Postweg 6, Berg en Dal
088-0042900
reserveren@afrikamuseum.nl
afrikamuseum.nl


