ONDERWĲSAANBOD 2021/2022
WERELDMUSEUM
SUPERSTRAAT
Wereldburgerschapsprogramma in de kindertentoonstelling Superstraat voor
onderwĳsassistenten en pedagogisch medewerkers in opleiding.
FOK ME HOKJE
Een compleet verzorgde CKV-dag met theatervoorstelling én museumbezoek over gender
en seksuele oriëntatie i.s.m. Theater Zuidplein en Studio 52nd.
ONLINE TOUR
Online museumbezoek met interactieve opdrachten.

MAAK VAN JE KLAS EEN

ONZE THEMA’S
� MUSEUM VOLKENKUNDE
� AFRIKA MUSEUM
� TROPENMUSEUM
� WERELDMUSEUM

WERELDKLAS
Voorkant

ONZE KOLONIALE ERFENIS

TROPENMUSEUM

ONLINE TOUR
Een online tour door een museumdocent over een cultuurgebied naar keuze - via een
livestreamverbinding.
CULTUUR IN DE MIX
Ontdek aan de hand van opdrachten hoe culturen zich altĳd al gemixt hebben.
LUISTERROUTE NAAR SLAVERNĲMONUMENT
Gratis te downloaden luisterroute om van het Tropenmuseum mee naar het slavernĳmonument in het Oosterpark te lopen.
CAPOEIRA: CREATIEF VERZET
Capoeira workshop en interactieve tour over creatieve uitingen van verzet.
LAAT ZIEN WIE JĲ BENT
Wat zegt jouw uiterlĳk over jou? In deze fotograﬁeworkshop laat jĳ zien wat jĳ belangrĳk
vindt in een zelf gemaakt portret.
TROPENMUSEUM TOUR
Maak aan de hand van interactieve opdrachten kennis met de wereldwĳde verhalen.
DOOR DE LENS VAN: FOTOJOURNALISTEN UIT AFRIKA
Tour met kĳkopdrachten, uit te bereiden met een fotograﬁeworkshop.

AFRIKA MUSEUM
INSPIREREND AFRIKA!
Afrika is drie keer groter dan Europa; er valt nog zoveel meer te weten over dit diverse
continent met 54 landen. De museumdocent neemt je mee op tour en je speelt een
uitdagende quiz!
AFRIKA MUSEUMTOUR
Interactieve rondleiding waarin je ziet hoe mensen wereldwĳd bezig zĳn met wonen,
migratie, identiteit en volwassen worden.
VRĲHEIDSTOUR
Wat betekent vrĳ zĳn voor jou? Aandacht voor het koloniale verleden is essentieel om
vandaag te begrĳpen.

LUISTERROUTTE NAAR
SLAVERNĲMONUMENT

ICONEN VAN
DE WERELD

INSPIREREND AFRIKA

KOLONIALISME

RACISME

WERELDWĲDE
VERBINDINGEN

VRĲHEIDSTOUR

SLAVERNĲ NIET VOORBĲ

AZTEKEN
DOOR DE LENS VAN:
FOTOJOURNALISTEN
UIT AFRIKA

WERELDREIS

CULTURELE
UITWISSELING
AFRIKA MUSEUMTOUR

BURGERSCHAP

LAAT ZIEN WIE JE BENT!
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VOLKENKUNDE
WERELDREIS IN DE KLAS
Een museumdocent verzorgt een online tour over een cultuurgebied naar keuze – via
livestreamverbinding.
DE AZTEKEN
Uniek programma bĳ de grote overzichtstentoonstelling over het iconische volk de Azteken:
een must see langs hoogtepunten van deze eeuwenoude cultuur.
KOLONIAAL VERLEDEN
Aandacht voor het koloniale verleden is essentieel om vandaag te begrĳpen. Je kunt kiezen
voor een programma over VOC, kolonialisme of slavernĳ.
VERTEL JE EIGEN VERHAAL
Ontdek meer over jezelf door je te verdiepen in een andere cultuur en leer jezelf uitdrukken
in een spoken word.
GELOVEN IN DE WERELD
Maak kennis met de drie grote wereldreligies: het hindoeïsme, boeddhisme en de islam.
WERELDREIS
Kies voor een rondreis over een cultuurgebied naar keuze met een bĳpassende dans-,
muziek- of creatieve workshop.

FOK ME HOKJE
SPIRITUALITEIT
HET ATELIER
GELOVEN IN DE
WERELD

VAKMANSCHAP
CAPOEIRA:
CREATIEF VERZET

MBO
EDUCATIEF AANBOD 21/22
BIJ NIJMEGEN

INTRODUCTIE
MUSEA OVER MENSEN
Het Tropenmuseum, Museum Volkenkunde, het Afrika Museum en het
Wereldmuseum presenteren een veelzĳdig onderwĳsaanbod waarin
wereldburgerschap & kunst en cultuur centraal staan. Kinderen zĳn de
wereldburgers van de toekomst, cultuureducatie heeft daarom voor ons
prioriteit. In onze programma’s ontdek je de menselĳke diversiteit en
(eigen) creativiteit en ervaar je op een actieve en persoonlĳke manier
hoe mensen wereldwĳd verbonden zĳn.
KENNIS, EMPATHIE EN CULTUREEL �ZELF� BEWUSTZĲN
Dit educatief aanbod helpt leerlingen om weerbare, verantwoordelĳke
burgers te worden, die willen bĳdragen aan de samenleving waarin ze
leven, omdat het hún samenleving is. In onze musea komen ze in

TROPENMUSEUM �
DOOR DE LENS VAN:
FOTOJOURNALISTEN UIT AFRIKA
Bekĳk samen met de klas het werk van 17 talentvolle fotografen uit de African Photojournalism
Database van World Press Photo. De fotografen, afkomstig uit verschillende Afrikaanse landen,
laten ieder op hun eigen manier de diversiteit van het continent zien. Aan de hand van thema’s
als verstedelĳking, oorlog, geboorte en gendergelĳkheid maken zĳ nieuwsgierig en vertellen
actuele verhalen. Door verschillende actieve opdrachten gaan de leerlingen nog beter kĳken.
Welk verhaal wil de fotograaf vertellen en waarom? Zelf ook aan de slag? Boek er dan een fotograﬁeworkshop bĳ.
TĲDSDUUR
THEMA
VAK
PRĲS

60 minuten of 90 minuten inclusief workshop
Fotograﬁe, Afrika, journalistiek, beeldanalyse
Geschiedenis, maatschappĳleer, (wereld)burgerschap
€50,- per 15 leerlingen (60 min),
€75,- per 15 leerlingen (90 min) (incl. entree)

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

Net geopend! Een grote tentoonstelling over het iconische volk de Azteken. We nemen 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. Dit programma is maar tot
eind november 2021 te boeken, dus mis het niet!

VOOR WIE
TĲDSDUUR
THEMA
PERIODE
PRĲS

MBO 1-4
90 minuten
Zuid-Amerika, Azteken, Mexico, precolumbiaanse culturen
Vanaf half juni tot eind november 2021
€75,- per 15 leerlingen (incl. entree)

een open blik gestimuleerd. Dankzĳ persoonlĳke begeleiding door
ervaren museumdocenten worden thema’s als culturele diversiteit,

AFRIKA MUSEUM SPECIAL:
VRĲHEIDSTOUR

religie, gender of discriminatie bespreekbaar.

Interactief programma over vrĳheid en verzet

Wat betekent vrĳheid voor jou? Wat doe je als je onvrĳ bent, ga je dan in verzet? Samen met de
museumdocent ga je door het museum langs onderwerpen die te maken hebben met vrĳheid.
Je leert tĳdens de interactieve tour meer over slavernĳverleden, racisme, discriminatie en
protesteren. Als je het verleden kent, kun je vandaag beter begrĳpen.

MEER INFORMATIE

Dit programma heeft twee creatieve afsluitende activiteiten, als leerkracht kies je van tevoren:
maak je samen een spandoek, of een vrĳheidsvogel?

TIP! Dek de codes die je niet wilt scannen af.

VOOR WIE
TĲDSDUUR
PRĲS

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

AFRIKA MUSEUM

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

WERELDMUSEUM:
BEZOEK OP MAAT
Kom je met een grote groep? Kom je in het kader van een project of een uitwisseling? Bel dan
voor een programma op maat. Er zĳn vele mogelĳkheden: van het combineren van programma’s
tot rondleidingen over thema’s zoals burgerschapsonderwĳs, koloniale geschiedenis of
identiteit.
Let op, minimaal 6 weken vooraf reserveren; alleen dan is een programma op maat mogelĳk.

TROPENMUSEUM

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

WERELDMUSEUM

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

Voor meer informatie: kĳk op onze websites. Maatwerk is vaak mogelĳk, in aansluiting op
bĳvoorbeeld een themaweek, het onderwĳscurriculum of schoolplan. Ook is het mogelĳk om een
zelfstandig museumbezoek te boeken zonder begeleid programma.
PRĲZEN
Alle genoemde prĳzen zĳn inclusief museumentree en materialen.
CORONAMAATREGELEN
Wĳ zorgen voor veiligheid en houden ons aan de richtlĳnen van het RIVM.
In veel gevallen kunnen we ﬂexibel inspelen op veranderende coronamaatregelen.
SPECIAAL ONDERWĲS
Speciaal Onderwĳs is ook van harte welkom. Voor optimale begeleiding kiezen we voor max. 10
leerlingen per museumdocent.

aanraking met nieuwe perspectieven en diverse denkbeelden en wordt

MUSEUM VOLKENKUNDE

PRAKTISCHE INFORMATIE

VOOR WIE
TĲDSDUUR
VAK

MBO 1-4
In overleg
Geschiedenis, (wereld)burgerschap, beeldende vorming, maatschappĳleer

MBO 1-4
60 minuten
€50,- per 15 studenten (meerdere groepen mogelĳk || incl. entree en parkeren)

VOORBEREIDING OP HET BEZOEK
Het museumbezoek heeft meer impact als leerlingen zĳn voorbereid. Gratis voorbereidend
lesmateriaal is te vinden op onze websites of op LessonUp. Deze inhoudelĳke verdieping geeft het
museumbezoek nog meer waarde.
ONLINE CULTUUREDUCATIE
Ook bieden we online themalessen. Door de kant en klare en modulaire opzet zĳn deze lessen heel
makkelĳk inzetbaar, ook in delen. Kĳk voor meer informatie op onze websites of op LessonUp.
GRATIS BEZOEK
Leerkrachten mogen gratis onze musea bezoeken. Wel is aanmelding vooraf verplicht; bel of stuur
een e-mail naar het museum om je aan te melden.
VOORDELIG VERVOER
Vaak is voordelig bus- of openbaar vervoer mogelĳk. Zoek op onze websites onder het kopje
‘Onderwĳs’ naar ‘Praktische info’ en lees hoe dit in jouw regio geregeld is.

