
HEDEN VAN HET 
SLAVERNIJ-
VERLEDEN  
Interactieve rondleiding met 
opdrachten door Heden van het 
Slavernijverleden

WAT KUN JE VERWACHTEN?
In de tentoonstelling Heden van het 
slavernijverleden ontdek je samen meer over de 
slavernijgeschiedenis. De WIC, de handel in suiker, 
slavernij en Keti-Koti komen o.a. aan bod. Je krijgt 
een opdracht waarbij je zelf een onderdeel van de 
tentoonstelling onderzoekt en aan je klasgenoten 
presenteert. Samen kijk, luister en praat je over 
je ontdekkingen. Je eindigt de rondleiding met de 
vraag: “Wat zie jij nu in Nederland terug van deze 
geschiedenis?”

VOOR WIE  Groep 7 en 8
TIJDSDUUR  60 minuten
KERNDOELEN  38, 49, 52
THEMA Koloniale geschiedenis, 
 slavernij
PRIJS  € 45,- per 15 leerlingen

SLAVERNIJ-
VERLEDEN & 
INDONESIË
Interactieve rondleiding met 
opdrachten door Heden van het 
Slavernijverleden en Indonesië-
zaal

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Het Tropenmuseum - ontstaan uit het Koloniaal 
Museum - is dé plek om meer over onze koloniale 
geschiedenis te weten te komen. In dit programma 
staat het Nederlands koloniaal verleden - een 
belangrijk deel van onze geschiedenis - centraal. 
De VOC, de WIC, de handel in kruiden, specerijen, 
suiker, de slavernijgeschiedenis en de strijd om 
onafhankelijkheid in Indonesië komen allemaal aan 
bod. 

VOOR WIE  Groep 7 en 8
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN  38, 49, 52
THEMA Koloniale geschiedenis, 
 slavernij, Indonesië
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen 

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

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Je wordt ontvangen door een museumdocent die 
kort iets vertelt over het museum, de geschiedenis 
en de collectie. Na deze inleiding ga je met een 
opdracht van school door het museum. Wil je het 
bezoek graag op een speelse manier doen? Maak 
dan gebruik van het Museumdobbelspel! 
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 tien leerlingen. 
 
VOOR WIE  Groep 3 t/m 8
TIJDSDUUR  In overleg
KERNDOELEN  38, 47, 54, 56
PRIJS  € 30,- per 30 leerlingen 

STORIES AROUND 
THE WORLD 
Engelstalig programma gericht 
op het vertellen van verhalen 

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Stories around the world is een Engelstalig 
programma dat is ontwikkeld in samenwerking 
met en voor alle internationale basisscholen. 
Het programma richt zich op het vertellen van 
verhalen. De leerlingen zijn vooral zelf aan het 
woord en ontdekken dat een voorwerp vaak een 
bijzonder verhaal vertelt: over mensen, culturen 
en over het object zelf. Stories around the world 
is een aanvulling op het International Primary 
Curriculum (IPC) en het International Baccalaureae 
Primary Years Programme (IB PYP). 

VOOR WIE  Groep 3 t/m 8
TIJDSDUUR  Groep 3 t/m 4: 60 minuten
 Groep 5 t/m 8: 90 minuten 
THEMA Landen
PRIJS  €45,- per 15 leerlingen
 €75,- per 15 leerlingen

PRIMAIR ONDERWIJS

VOORDELIG VERVOER 
De Cultuurbus is het gratis bus- en bootvervoer 
voor Amsterdamse basisscholen naar 
Amsterdamse culturele instellingen. Kijk 
voor informatie en reserveringen op www.
cultuurbusamsterdam.nl.

Bovo Tours biedt scholen in de regio van Amsterdam 
korting aan op het busvervoer naar het Tropen-
museum. Neem voor meer informatie, prijzen en 
boekingen contact op met Bovo Tours.
 
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 
Wij ontvangen regelmatig leerlingen uit het 
speciaal onderwijs. Voor optimale begeleiding 
kiezen we dan 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 
Tropenmuseum
reserveren@tropenmuseum.nl 
088-0042 840 
www.tropenmuseum.nl 

RESERVEER NU ONLINE VIA DE WEBSITE

INDONESIË -  
EEN GEDEELDE 
GESCHIEDENIS  
Interactieve rondleiding over 
de gezamenlijke geschiedenis 
van Nederland en Indonesië

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Ontdek wat Indonesië en Nederland eigenlijk 
met elkaar te maken hebben, van de VOC en de 
specerijenhandel tot de onafhankelijkheidsstrijd 
van Indonesië. Je eindigt de rondleiding met de 
vraag: “Wat zie jij nu in Nederland terug van deze 
geschiedenis?” 

VOOR WIE  Groep 7 en 8
TIJDSDUUR  60 minuten
KERNDOELEN  38, 49, 52
THEMA Koloniale geschiedenis, 
 Indonesië
PRIJS  € 45,- per 15 leerlingen
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HET WERELD-
DIERENFEEST
Vrolijke tocht door het museum 
waarin je spelenderwijs 
verschillende dieren ontmoet

WAT KUN JE VERWACHTEN?
De dieren in het Tropenmuseum geven een feestje 
voor Kantjil het dwerghertje! Om alle gasten voor het 
verjaardagsfeest te vinden, maken we een tocht over 
de wereld. De kleuters kijken, zoeken, zingen, dansen 
en fantaseren. Het programma eindigt met een vrolijk 
feest voor alle dieren, kinderen en docenten. 

VOOR WIE  Groep 1 en 2
TIJDSDUUR  60 minuten
KERNDOELEN  41, 52, 53, 56
THEMA Dieren, verjaardag, feest 
PRIJS  € 45,- per 15 leerlingen

DAAR ZIT 
MUZIEK IN
Muzikale reis door het museum & 
een swingende steeldrumworkshop

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Ga samen op muzikale reis door het Tropenmuseum 
en ontdek verschillende muziekinstrumenten. In 
de aansluitende muziekworkshop maak je kennis 
met bijzondere steeldrums uit Trinidad. Door 
goed naar elkaar te luisteren worden jullie een 
echte steeldrumband. Samen treed je op met een 
swingend nummer! 

VOOR WIE  Groep 3 t/m 5 
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN  47, 54, 56
THEMA Muziek
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen 

VERHALEN 
ZOEKTOCHT  
Interactieve rondleiding vol 
verhalende opdrachten & een 
creatieve opdracht

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Samen helpen jullie een verwarde museum-
conservator de verloren verhalen van het 
Tropenmuseum terug te vinden! Je gaat puzzelen, 
bedenkt samen het einde van een verhaal en tekent 
een scéne uit een gevonden verhaal. Ter afsluiting 
maak je een verhalendoosje om je eigen bijzondere 
verhaal in te bewaren.

VOOR WIE  Groep 3 en 4 
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN  1, 54, 55
THEMA Verhalen, verzamelen,  
 musea 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen 
 

TROPENMUSEUM 
TOUR 
Interactieve rondleiding  
& opdrachten

WAT KUN JE VERWACHTEN?
In deze Tropenmuseum Tour bekijk je objecten 
van over de hele wereld en krijg je een indruk van 
de verschillende verhalen en voorwerpen die te 
ontdekken zijn. Je kunt kiezen uit de volgende 
onderwerpen: geloof, feest, dieren, reizen, verhalen,
of versieren. Aansluiten op een themaweek of 
project op school is ook mogelijk. 

VOOR WIE  Groep 5 t/m 8
TIJDSDUUR  60 minuten
KERNDOELEN  47, 49, 56
THEMA Geloof, feest, verhalen,  
 reizen, dieren, versieren, 
 culturele diversiteit,
 burgerschap
PRIJS  € 45,- per 15 leerlingen 

ALLES IS RITME
Muzikale reis door het museum  
& een swingende workshop

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Ritme, de herhaling van geluid, kom je overal 
ter wereld tegen. In het museum ontdek je 
verschillende slaginstrumenten en onderzoek je 
waar ritme voor gebruikt wordt. In de swingende 
ritme-workshop spelen we samen verschillende 
ritmes op instrumenten uit verschillende landen. 
Om het goed te laten klinken, moeten we goed  
naar elkaar luisteren en samenwerken. 

VOOR WIE  Groep 6 t/m 8
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN  47, 54, 56
THEMA Muziek, ritme 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen  

COOL JAPAN 
Interactieve rondleiding  
& manga tekenworkshop

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Pokémon, Hello Kitty, robots en samoerai: het zijn 
wereldberoemde iconen van de Japanse beeld-
cultuur. Japan staat bekend om oude tradities, 
zoals de samoerai, maar staat ook bekend om de 
uitzinnige popcultuur. In dit interactieve programma 
kom je te weten wat kawaii is, ontmoet je onze 
robot Pepper en leer je, onder begeleiding van een 
vakdocent, tekenen in de populaire Manga-stijl. 

VOOR WIE  Groep 6 t/m 8
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN  44, 56
THEMA Japan, design, Manga
PERIODE Vanaf oktober 2018
PRIJS € 75,- per 15 leerlingen 

VERLANGEN NAAR 
MEKKA  
Interactieve rondleiding & quiz 
over de bedevaart naar Mekka

WAT KUN JE VERWACHTEN?
De hadj is de belangrijkste islamitische bedevaart 
naar Mekka waar jaarlijks miljoenen mensen uit de 
hele wereld aan deelnemen. In deze rondleiding 
ontdek je waarom dit voor veel mensen zo 
belangrijk is en hoe de bedevaart eraan toe gaat. 
Samen sluiten we af met de Mekka-Quiz waarin 
jullie kennis over de islam en de hadj wordt getest. 

VOOR WIE  Groep 6 en 7
TIJDSDUUR  60 minuten
KERNDOELEN  1, 38, 49
THEMA Geloof, Islam, bedevaart
PERIODE Vanaf maart 2019
PRIJS  € 45,- per 15 leerlingen

LAAT JOUW 
VERHAAL ZIEN 
Interactieve rondleiding aan 
de hand van persoonlijke 
voorwerpen & fotografieworkshop  

WAT KUN JE VERWACHTEN
Aan de hand van jullie eigen meegebrachte 
voorwerpen bezoek je samen met de 
museumdocent de vaste presentatie van het 
Tropenmuseum. Daar ontdek je andere bijzondere 
voorwerpen en hoor je de bijbehorende verhalen van 
mensen van over de hele wereld. In de aansluitende 
fotografieworkshop breng je vervolgens jezelf met 
voorwerp in beeld. Laat jouw verhaal zien!

VOOR WIE  Groep 6 t/m 8
TIJDSDUUR  120 minuten
KERNDOELEN  37, 49
THEMA (Wereld)burgerschap, 
 verzamelen, fotografie
PRIJS  € 90,- per 15 leerlingen 

WAAR VOEL JIJ 
JE THUIS?
Interactieve rondleiding met 
als thema ‘je thuis voelen’

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Mensen kunnen zich overal ter wereld thuis voelen, 
maar voor iedereen betekent dit iets anders. In 
het museum doe je verschillende zintuigelijke 
opdrachten die je laten nadenken over waar 
jij je thuis voelt. Aan de hand van collectie en 
persoonlijke verhalen komen onderwerpen als 
geloof, heimwee, familie en migratie aan bod.  

VOOR WIE  Groep 7 en 8
TIJDSDUUR  60 minuten
KERNDOELEN  38, 47, 49, 56
THEMA (Wereld)burgerschap, 
 wonen, thuis
PRIJS  € 45,- per 15 leerlingen 

JOUW LEERLINGEN ZIJN DE WERELDBURGERS VAN DE TOEKOMST. HOE KAN JE AANDACHT BESTEDEN AAN 
CULTUURVERSCHILLEN EN ACTIEF BURGERSCHAP? HOE HELP JE LEERLINGEN BIJ HET VERKENNEN VAN HUN 
EIGEN IDENTITEIT EN DIE VAN ANDEREN? WELKE BASISKENNIS, VAARDIGHEDEN EN HOUDING ZIJN NODIG OM 
NU EN STRAKS ACTIEF MEE TE DOEN IN DE SAMENLEVING?
 
ONS ONDERWIJSAANBOD SLUIT DIRECT AAN OP DEZE EN ANDERE VRAGEN.
Als museum inspireren we tot een open blik op de wereld. De programma’s zijn meer dan kennisoverdracht: 
ze stimuleren nieuwsgierigheid, empathie en cultureel (zelf)bewustzijn. Leerlingen ontdekken de menselijke 
diversiteit en (eigen) creativiteit en ervaren op een actieve en persoonlijke manier hoe mensen wereldwijd 
met elkaar verbonden zijn.
 
Erfgoededucatie sluit goed aan bij diverse vakken (van geschiedenis tot beeldend en muziek) en geeft inhoud 
aan onderwijsthema’s als 21ste eeuwse vaardigheden, burgerschapsvorming en vakoverstijgend werken. 
Sommige thema’s lenen zich uitstekend voor projectonderwijs; ook daarvoor hebben we nieuw aanbod 
& lessuggesties voor in de klas. Aansluiting op het onderwijscurriculum en jouw wensen staan voor ons 
centraal. Daarvoor leveren we graag maatwerk.

Neem gerust contact met ons op: we zijn te bereiken op telefoonnummer 088 004 2840. 

Tot ziens in het museum!




