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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



HET WERELD-
DIERENFEEST
Vrolijke tocht door het museum 
waarin je spelenderwijs 
verschillende dieren ontmoet

De dieren in het Tropenmuseum geven een feestje 
voor Kantjil het dwerghertje! Om alle gasten voor het 
verjaardagsfeest te vinden, maak je een reis rond de 
wereld. Je kijkt, zoekt, zingt, danst en fantaseert. 
Het programma eindigt met een vrolijk feest voor alle 
dieren, kinderen en docenten. 
 
VOOR WIE  Groep 1 en 2 
TIJDSDUUR        60 minuten 
THEMA Dieren, verjaardag, feest  
SLUIT AAN BIJ IPC: Feest!, DaVinci: Verjaardag 
PRIJS  € 50,- per 15 leerlingen (incl. entree) 

VERHALEN- 
ZOEKTOCHT  
Interactieve rondleiding vol 
opdrachten & creatieve afsluiting 

Help! De verhalen van het Tropenmuseum 
zijn kwijt! Je gaat op zoek naar deze verloren 
verhalen. Je puzzelt, tekent en fantaseert samen 
over het einde van een verhaal. Ter afsluiting 
maak je een verhalendoosje om je eigen verhalen 
in te bewaren. 

VOOR WIE  Groep 3 en 4 
TIJDSDUUR  90 minuten
THEMA Verhalen, verzamelen, musea 
SLUIT AAN BIJ IPC: de verhalen die mensen  
                            vertellen
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 



FEEST! 
WERELDWIJD 
Interactief programma – Vier 
steeds weer een nieuw feest 

Niet iedereen viert dezelfde feesten, maar feesten 
doen we allemaal! Ontdek in dit programma de 
overeenkomsten en verschillen tussen feesten 
wereldwijd. En hoe vier jij zelf feest? Je luistert naar 
een verhaal, leert een feestelijke dans en maakt een 
bijzonder feest-item. Het programma legt het accent 
steeds op een nieuw feest, passend bij de kalender: 
September t/m november: Dia de Los Muertos  
December t/m januari: Kerst! Wereldwijd  
Feb t/m maart: Braziliaans carnaval  
April t/m juni: Suikerfeest 

VOOR WIE  Groep 3 t/m 5 
TIJDSDUUR  90 minuten
SLUIT AAN BIJ IPC: Feest!, DaVinci: Winter                            
EXTRA        Lesmateriaal online 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 

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

Ga samen op muzikale reis en ontdek 
verschillende muziekinstrumenten. In de 
muziekworkshop maak je kennis met de 
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 8 
TIJDSDUUR  90 minuten
THEMA Muziek
EXTRA        Lesmateriaal online 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 

EXTRA FEESTELIJK NIEUWS
Bij Feest! Wereldwijd is het busvervoer gratis! 
Vraag bij het reserveren naar de voorwaarden.



ECHTE JONGENS, 
ECHTE MEIDEN? 
Interactieve rondleiding & 
spellen over gender

Wat maakt jou een jongen of een meisje? En kun je 
het ook allebei zijn? In de nieuwe tentoonstelling 
What a genderful world onderzoek je samen met 
je klasgenoten het beeld dat je hebt over jongens 
en meisjes en hoe je daar zelf in past. Je doet een 
reclamequiz, neemt ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ 
poses aan tijdens een fotoshoot en discussieert met 
elkaar. Wat is er waar van jouw ideeën over mannen 
en vrouwen? 
 
VOOR WIE  Groep 8
TIJDSDUUR  60 minuten
THEMA Gender, (wereld)burgerschap, 
 stereotypen 
PERIODE      vanaf 28 oktober 2019 
EXTRA        Lesmateriaal online
SLUIT AAN BIJ IPC: Mode  
PRIJS  € 50,- per 15 leerlingen (incl. entree)

EEN WERELD 
VOL AFVAL 
Interactieve rondleiding  
& creatieve workshop

Afval is wereldwijd een groot probleem. Stranden 
liggen vol rotzooi. Hoe komt al dat plastic daar? 
In het museum reis je langs plastic troep op de 
stranden van Bali en de door klimaatsverandering 
bedreigde Marshalleilanden. Je ziet inspirerende 
voorbeelden van recyclen en upcyclen uit 
Brazilië. Vervolgens ga je creatief aan de slag met 
zelf meegebrachte plastic troep.

VOOR WIE  Groep 6 t/m 8
TIJDSDUUR  90 minuten
THEMA Milieu, klimaatsverandering,       
                            duurzaamheid 
SLUIT AAN BIJ IPC: Het Milieu
PERIODE       Vanaf maart 2020 
EXTRA        Lesmateriaal online
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 

“De reacties die het museum 
bij de kinderen losmaakte 
waren geweldig.”



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

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 sluit 
je af met de Mekka-quiz waarin jullie kennis over de 
islam en de hadj wordt getest.  

VOOR WIE  Groep 6 t/m 8
TIJDSDUUR  90 minuten
THEMA Geloof, Islam
SLUIT AAN BIJ DaVinci: de Ottomanen 
PERIODE      t/m december 2019 
EXTRA        Lesmateriaal online
PRIJS  € 50,- per 15 leerlingen (incl. entree) 

LAAT ZIEN WIE 
JIJ BENT! 
Interactieve rondleiding & 
fotografieworkshop
 
Er zijn allerlei manieren om te laten zien wie je 
bent. Door kleding, muziek of Instagram foto’s. 
Iedereen doet dit op een andere manier. Wat 
zegt jouw uiterlijk over jou? In het museum doe 
je inspiratie op bij Things that matter en andere 
tentoonstellingen. Geïnspireerd door portretten 
en voorwerpen in het museum ga je zelf aan 
de slag met een digitale camera. Samen met je 
klasgenoten maak je een portret waarop je laat 
zien wie je bent en wat voor jou belangrijk is. 

VOOR WIE  Groep 6 t/m 8
TIJDSDUUR  90 minuten
THEMA (Wereld)burgerschap, 
 verzamelen, fotografie
SLUIT AAN BIJ IPC: Mode  
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 



HEDEN VAN HET 
SLAVERNIJ-
VERLEDEN  
Interactieve rondleiding 
met opdrachten  

In de tentoonstelling Heden van het 
slavernijverleden ontdek je meer over de 
slavernijgeschiedenis. De WIC, de handel in suiker 
en Keti Koti komen aan bod. Aan de hand  van 
hedendaagse hands-on voorwerpen onderzoek 
je zelf een onderdeel van de tentoonstelling en 
presenteer je dit aan klasgenoten. Samen kijk, 
luister en praat je over je ontdekkingen. Je maakt 
dus met je klasgenoten zélf de rondleiding. Het 
programma eindigt met een discussie over de 
vraag: “Wat zie je van deze geschiedenis terug in 
het Nederland van nu?” 

VOOR WIE  Groep 7 en  8
TIJDSDUUR  60 minuten
THEMA Koloniale geschiedenis, slavernij
SLUIT AAN BIJ IPC: Nederland wordt Nederland.  
                            Hier en nu, daar en toen, DaVinci:  
                            Nieuwste tijd 
EXTRA        Lesmateriaal online 
PRIJS  € 50,- per 15 leerlingen (incl. entree)

KOLONIAAL VERLEDEN  
Het Tropenmuseum - ontstaan uit het 
Koloniaal Museum - is dé plek om meer over 
onze koloniale geschiedenis te weten te 
komen. Hieronder vind je alle programma’s 
die gaan over het koloniaal verleden én wat je 
daar in de hedendaagse samenleving nog van 
terugziet.

SLAVERNIJVERLEDEN
& INDONESIË
Interactieve rondleiding met 
opdrachten. Verdiep je samen 
in ons koloniaal verleden

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
THEMA Koloniale geschiedenis, 
 slavernij, Indonesië
SLUIT AAN BIJ     IPC: Nederland wordt Nederland.  
                            Hier en nu, daar en toen, DaVinci: 
                            Nieuwste tijd
EXTRA        Lesmateriaal online 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) 



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

Ontdek wat Indonesië en Nederland met 
elkaar te maken hebben. Van de VOC en de 
specerijenhandel tot de onafhankelijkheidstrijd 
van Indonesië. Aan de hand van opdrachten kijk, 
luister en praat je samen over deze gedeelde 
geschiedenis. Het programma eindigt met een 
discussie over de vraag: “Wat zie je van deze 
geschiedenis terug in het Nederland van nu?” 

VOOR WIE  Groep 7 en 8
TIJDSDUUR  60 minuten
THEMA Koloniale geschiedenis, 
 Indonesië
SLUIT AAN BIJ IPC: Nederland wordt 
                            Nederland. Hier en nu, daar en 
                            toen, DaVinci: Nieuwste tijd
PRIJS  € 50,- per 15 leerlingen (incl. entree)

“Een origineel, uitdagend en 
leerzaam programma.”

ONLINE LESPAKKET 
‘SLAVERNIJ NIET VOORBIJ’
Met dit gratis interactieve lespakket 
ontdekken leerlingen dat de geschiedenis 
van slavernij vandaag de dag nog steeds 
actueel is. Het lespakket is in samenwerking 
met de Chocolonely Foundation  gemaakt en 
bevat verschillende werkvormen, video’s en 
discussievragen. Zo kun je op laagdrempelige 
manier met leerlingen over slavernij praten. 
De lessen kunnen losstaand in de klas 
worden gebruikt. Of als voorbereiding op een 
bezoek aan het Tropenmuseum of een van 
onze andere musea. Het Nationaal Museum 
van Wereldculturen biedt zowel in Museum 
Volkenkunde als in het Tropenmuseum 
programma’s aan over slavernij.

Het pakket is voor leerlingen uit groep 7 en 8. 
De lessen staan op LessonUp. Met een gratis 
account kun je zo aan de slag.



 SABI SURINAME
Ontdek de Wereld achter 
de Dingen

Er is een bijzondere ontdekking gedaan in het 
Tropenmuseum. Op verdieping min 7 in het 
Surinamedepot is een tot nu toe onbekende wereld 
ontdekt: de Wereld achter de Dingen. In deze 
wereld vaart een boot en praten de voorwerpen. 
Ze vertellen over zichzelf en waar ze vandaan 
komen. Je komt op een wonderlijke manier aan 
in de Wereld achter de Dingen. Daar word je 
muzikaal onthaald door het Suriname-team. Vanaf 
daar vertrek je naar de toko, het binnenland, de 
feeststraat, of de dans- en muziekstudio. Op al 
deze plekken ga je aan de slag in een ‘proberi’ 
waarbij je kookt, danst, musiceert, graveert of 
een feestelijk filmpje maakt. Al doende ontdek 
je hoe Suriname met Nederland en de wereld is 
verbonden. In een feestelijke afsluiting komt alles 
en iedereen samen.  

VOOR WIE  Groep 3 t/m 8 en 
TIJDSDUUR  105 minuten
AANVANG      10.15 uur en 13.00 uur 
THEMA Suriname, wereldoriëntatie, 
                            veelkleurig Nederland, muziek, 
                            dans, wereldvoedsel
PERIODE      Vanaf 28 oktober 2019
EXTRA        Lesmateriaal online 
PRIJS  € 150,- per klas 
                            (30 leerlingen, incl. entree) 
                              € 275,- voor 2 samengevoegde  
                              klassen,  van 1 school 
                              (60 leerlingen, incl. entree) 

TROPENMUSEUM 
TOUR 
Interactieve rondleiding  
op maat & actieve opdrachten

In het Tropenmuseum kun je allerlei spannende 
of bijzondere voorwerpen en wereldse verhalen 
ontdekken. In de tour zit altijd een actieve 
opdracht. Geef bij boeking aan welk thema past 
bij jouw groep. Je kunt kiezen uit de volgende 
thema’s: geloof, feest, dieren, reizen of verhalen. 
Aansluiten op themaweek of project op school is in 
overleg ook mogelijk.

VOOR WIE  Groep 5 t/m 8
TIJDSDUUR  60 minuten
THEMA Geloof, feest, dieren, reizen,  
                            verhalen, versieren, culturele 
                            diversiteit, (wereld)burgerschap
SLUIT AAN BIJ IPC: De wijde wereld, DaVinci: 
                            Samen op de wereld 
PRIJS  € 50,- per 15 leerlingen (incl. entree) 

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

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!  
 
VOOR WIE  Groep 3 t/m 8
TIJDSDUUR  In overleg
THEMA (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 
tien leerlingen.

NIEUW



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.

Hellingman en Zn busvervoer biedt scholen 
in de regio van Amsterdam korting aan op het 
busvervoer naar het Tropenmuseum. Neem voor 
meer informatie, prijzen en boekingen contact op 
met Hellingman en Zn busvervoer.
 
EXTRA FEESTELIJK NIEUWS:  
Bij het programma Feest! Wereldwijd is het 
busvervoer gratis! Vraag bij het reserveren naar de 
voorwaarden.

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 
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 
Tropenmuseum 
Linnaeusstraat 2
Amsterdam
reserveren@tropenmuseum.nl
088-0042 840
www.tropenmuseum.nl

RESERVEER NU ONLINE VIA DE WEBSITE

WANNEER KOM JIJ 
LANGS MET JE KLAS?

PRAKTISCHE INFORMATIE



PROGRAMMA

Het Wereld-
dierenfeest 

Verhalen-
zoektocht

Feest! Wereldwijd

Daar zit muziek in

Tropenmuseum 
Junior: 
Sabi Suriname

Een wereld vol 
afval

Verlangen naar 
Mekka

Laat zien wie jij 
bent!

Echte jongens, 
echte meiden?

Slavernijverleden 
en Indonesië

Heden van het 
slavernijverleden

Indonesië: 
een gedeelde 
geschiedenis

Tropenmuseum
Tour

Zelfstandig 
bezoek

VOOR WIE

Groep 1 en 2

Groep 3 en 4

Groep 3 t/m 5

Groep 3 t/m 8

Groep 3 t/m 8

Groep 5 t/m 8

Groep 6 t/m 8

Groep 6 t/m 8

Groep 8

Groep 7 en 8

Groep 7 en 8

Groep 7 en 8

Groep 5 t/m 8

Groep 3 t/m 8

THEMA

Dieren, verjaardag, 
feest

Verhalen, verzamelen, 
musea

Feest, dans
 
Muziek, percussie, ritme

Suriname, 
wereldoriëntatie, muziek, 
dans, wereldvoedsel 

Milieu, 
klimaatsverandering, 
duurzaamheid

Geloof, Islam

(Wereld)burgerschap, 
verzamelen, fotografie

Gender, (wereld)
burgerschap, 
stereotypen

Koloniale geschiedenis, 
slavernij, Indonesië

Koloniale geschiedenis, 
slavernij

Koloniale geschiedenis, 
Indonesië

Geloof, feest, dieren, 
reizen, verhalen, 
versieren, culturele 
diversiteit, (wereld)
burgerschap

(Wereld)burgerschap

DUUR
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90

90

90
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90

60

90

60

90

60

60

60
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overleg

PRIJS

€ 50

€ 75

€ 75

€ 75

€ 150
€ 275

€ 75

€ 50

€ 75

€ 50

€ 75

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

PER AANTAL
LEERLINGEN

15

15

15

15

30
60

15

15

15

15

15

15

15

15

30

OVERZICHT PRIMAIR ONDERWIJS


