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MUSEUMBEZOEK
60 MIN 

GROEPSINDELING
Om het programma soepel te kunnen starten is het prettig als de 
leerlingen al zijn ingedeeld in groepen van maximaal 15 leerlingen. 
Per 10 leerlingen zorgt de school voor minimaal 1 begeleider. 

ONTVANGST
In het museum worden jullie ontvangen door een 
museumdocent. Hij/zij zal wijzen op de balie waar de groep 
aan gemeld kan worden. De museumdocent wijst ook op de 
garderobe, de toiletten en de huisregels. Hierna wordt de 
groep meegenomen het museum in.

PROGRAMMA
In de tentoonstelling Body Art ontdek je lichaamsversieringen 
in de breedste zin van het woord: van make-up en tatoeages 
tot onderhuidse implantaten en chirurgische veranderingen. 
Dwars door de tijd en culturen heen. In de rondleiding ga je op 
zoek naar het antwoord op de vraag “waarom passen mensen 
hun lichaam aan?” In groepjes van twee ga je ook aan de slag 
met een opdracht.

VERTRAGING
Komen jullie later aan dan gepland? Neem dan contact op met 
het museum via telefoonnummer: 088-0042840. Als jullie te 
laat zijn wordt de oorspronkelijke eindtijd van het programma 
aangehouden en wordt het programma dus ingekort. 

TOT ZIENS IN 0NS MUSEUM!

--------------------------------------------------------

VOORBEREIDINGSLES
50 MIN 

POWERPOINT
De voorbereidende les bestaat uit een powerpointpresentatie. 
Onder iedere dia staat een toelichting. Als je de toelichting wilt 
uitprinten, kies je voor de afdrukinstelling notitiepagina’s.

BENODIGDHEDEN
- Digibord met geluid en internetverbinding
- Pen en papier

TIJDSINDELING
INTRODUCTIE
10 MIN  > slide 1 t/m 3

VIDEO
10 MIN  > slide 4

VRAGEN
25 MIN  > slide 5 t/m 11

AFSLUITING
5 MIN  > slide 12

-----------------------------------------
VOOR WIE 
Voortgezet Onderwijs

LEERDOELEN
- Leerlingen kunnen redenen geven waarom mensen 

hun lichaam versieren of veranderen. 
- Leerlingen kunnen voorbeelden van 

lichaamsversieringen en veranderingen benoemen, 
waarmee mensen hun identiteit uitdrukken.

-  Leerlingen kunnen redenen en keuzes benoemen van 
eigen lichaamsversiering en verandering, of waarom 
ze deze juist niet hebben. 

SLUIT AAN BIJ
Kerndoelen: 43, 48
Burgerschap
21st century skills: sociale en culturele vaardigheden

BEZOEKADRES
Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2
1090 AE Amsterdam

CONTACT
Afdeling reserveringen
088-0042840
reserveringen@tropenmuseum.nl

BODY ART
DOCENTENHANDLEIDING


