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KANTJIL IS JARIG
Kantjil, het ondeugende dwerghertje uit Indonesië, is jarig en daar hoort een feestje 
bĳ . Je reist de wereld rond om dieren uit te nodigen voor het feest. 
FEEST IN DE KLAS
Creatief onderzoeksprogramma over feest vieren wereldwĳ d - met een 
museumdocent in de klas of online.
WERELDREIS IN DE KLAS
Een museumdocent verzorgt een online tour over een cultuurgebied naar keuze – 
via livestreamverbinding.
DE DIEREN ACADEMIE
In de Dierenacademie krĳ g je les van dieren uit de hele wereld die je uitdagen om 
vanuit hun perspectief naar de wereld te kĳ ken.
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 begrĳ pen. Je kunt 
kiezen voor een programma over VOC, kolonialisme of slavernĳ .
GELOVEN IN DE WERELD
Maak kennis met de drie grote wereldreligies: het hindoeïsme, boeddhisme en de 
islam.
SLAVERNĲ  NIET VOORBĲ  � IN DE KLAS
Twee online lessen waarin actuele onderwerpen over slavernĳ , racisme en oneerlĳ ke 
handel verbonden worden aan de slavernĳ geschiedenis en de actualiteit.
WERELDREIS
Kies voor een rondreis over een cultuurgebied naar keuze met een bĳ passende 
dans-, muziek- of creatieve workshop. 
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VOLKENKUNDE

ALLES IS VERSIERD!
Maak een tocht langs versierde objecten in het museum, speur naar patronen en 
maak samen een reuzepatroon!
VORMENSPEURTOCHT       
Train je ogen tĳ dens deze spannende speurtocht langs kunst, en wie weet wat je 
allemaal ziet als je echt goed kĳ kt.
BODYPERCUSSIE
Door te klappen, stampen, zingen en slaan, geef je je lichaam kracht én maak je ook 
nog eens gezamenlĳ k muziek.
DROOMSTAD       
Waarom verhuist Kwasi naar de stad? Dat onderzoek je tĳ dens doe-tour en de 
creatieve workshop die gaat over wonen, migratie, verhuizen en thuisvoelen.   
FEEST IN DE KLAS
Creatief onderzoeksprogramma over feestvieren wereldwĳ d - met een 
museumdocent in de klas of online.
BEAT IT!
Ga tĳ dens deze energieke muziekworkshop aan de slag met verschillende  
instrumenten en ritmes.
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!
WAXPRINTEN
Maak kennis met de drie grote wereldreligies: het hindoeïsme, boeddhisme en de 
islam.
VRĲ HEIDSTOUR
Aandacht voor het koloniale verleden is essentieel om vandaag te begrĳ pen. Je kunt 
kiezen voor een programma over VOC, kolonialisme of slavernĳ .
ONLINE TOUR
Ontdek samen het Afrika Museum vanuit het klaslokaal!
SLAVERNĲ  NIET VOORBĲ  � IN DE KLAS
Twee online lessen waarin actuele onderwerpen over slavernĳ , racisme en oneerlĳ ke 
handel verbonden worden aan de slavernĳ geschiedenis en de actualiteit.
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AFRIKAMUSEUM

WERELDMUSEUM
HOKJESGEEST
Creatief onderzoeksprogramma over verzamelen.
DE BEEST UITHANGEN
Creatief onderzoeksprogramma over dierlĳ ke krachten.
THUIS IS MĲ N HUIS
Creatief onderzoeksprogramma over (t)huis.
444
Creatief onderzoeksprogramma over feestvieren wereldwĳ d.
SUPERSTRAAT
Interactief programma door dé doe-expo van Rotterdam 
- voor nieuwsgierige kinderen 
FEEST!
Muziekvoorstelling geïnspireerd op Superstraat. Special i.s.m. 
Rotterdams Philharmonisch Orkest.
FEEST IN DE KLAS
Creatief onderzoeksprogramma over feest vieren wereldwĳ d met een 
museumdocent in de klas of online. 
VERBORGEN BERICHT
Creatief onderzoeksprogramma over patronen en symbolen.
MASKERS, JE ZIET NIET WAT JE ZIET
Creatief onderzoeksprogramma over maskers.
REIS JE RĲ K
Creatief onderzoeksprogramma over reizen.
KRĲ G DE KLEREN
Creatief onderzoeksprogramma over identiteit, imago, mode en uiterlĳ k.
HET ATELIER
Workshopprogramma over vakmanschap van makers uit heel de wereld.
ECHTE JONGENS, ECHTE MEIDEN
Interactieve rondleiding & spellen over gender.
SLAVERNĲ  NIET VOORBĲ   � IN DE KLAS
Twee online lessen waarin actuele onderwerpen over slavernĳ , racisme en oneerlĳ ke 
handel verbonden worden aan de slavernĳ geschiedenis en de actualiteit.
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WAAR IS HET CADEAU?
Feestelĳ k kleuterprogramma waarin je speurt naar verloren cadeaus, luistert naar 
een feestverhaal en leert over verschillende feesten.
FEEST IN DE KLAS!
Creatief onderzoeksprogramma over feesten wereldwĳ d - met een museumdocent 
in de klas of online.
DAAR ZIT MUZIEK IN!
Muzikale reis door het museum en een swingende steeldrumworkshop. 
FEEST WERELDWĲ D!
Interactief feestprogramma met een workshop waarin je de verschillen en 
overeenkomsten tussen feesten wereldwĳ d ontdekt. 
TROPENMUSEUM JUNIOR: SABI SURINAME
Theatraal activiteitenprogramma waarin je samen verhalen en wereldwĳ de verbin-
dingen van Suriname leert kennen in eten, feesten, muziek, kleding en voorwerpen.
TROPENMUSEUM TOUR
Maak aan de hand van interactieve opdrachten kennis met de wereldwĳ de verhalen 
van het Tropenmuseum.
LAAT ZIEN WIE JĲ  BENT
Wat zegt jouw uiterlĳ k over jou? In deze fotografi eworkshop laat jĳ  zien wat jĳ  
belangrĳ k vindt in een zelf gemaakt portret.  
SLAVERNĲ  NIET VOORBĲ  � IN DE KLAS
Twee online lessen over slavernĳ , racisme en oneerlĳ ke handel die verbonden 
worden aan de slavernĳ geschiedenis en de actualiteit.
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V.a. juni 2022 kun je Onze Koloniale Erfenis in het Tropenmuseum bezoeken; een grote 
tentoonstelling over de doorwerking van het koloniaal verleden in ons leven. Hierbĳ  ontwikkelen 
we een nieuw onderwĳ sprogramma. We zĳ n op zoek naar klassen die in juni dit programma gratis 
willen testen. 

Interesse? Neem contact op met reserveringen@tropenmuseum.nl.

NIEUW!
ONZE KOLONIALE ERFENIS � TESTGROEPEN GEZOCHT

Dé doe-expo voor nieuwsgierige kinderen! Voor meer informatie: kĳ k op onze websites. Maatwerk is vaak mogelĳ k, in aansluiting op 
bĳ voorbeeld een themaweek, het onderwĳ scurriculum of schoolplan. Ook is het mogelĳ k om een 
zelfstandig museumbezoek te boeken zonder begeleid programma. 

PRĲ ZEN
Alle genoemde prĳ zen zĳ n inclusief museumentree en materialen.

CORONAMAATREGELEN
Wĳ  zorgen voor veiligheid en houden ons aan de richtlĳ nen van het RIVM.   
In veel gevallen kunnen we fl exibel inspelen op veranderende coronamaatregelen. 

SPECIAAL ONDERWĲ S
Speciaal Onderwĳ s is ook van harte welkom. Voor optimale begeleiding kiezen we voor max. 10 
leerlingen per museumdocent. 

VOORBEREIDING OP HET BEZOEK
Het museumbezoek heeft meer impact als leerlingen zĳ n voorbereid. Gratis voorbereidend 
lesmateriaal is te vinden op onze websites of op LessonUp. Deze inhoudelĳ ke verdieping geeft het 
museumbezoek nog meer waarde. 

ONLINE CULTUUREDUCATIE
Ook bieden we online themalessen. Door de kant en klare en modulaire opzet zĳ n deze lessen heel 
makkelĳ k inzetbaar, ook in delen. Kĳ k 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 mogelĳ k. Zoek op onze websites onder het kopje 
‘Onderwĳ s’ naar ‘Praktische info’ en lees hoe dit in jouw regio geregeld is. 

Groep 3 t/m 8 
3 en 4: Thema: Verzamelen, wonen en feest (carnaval) 
5 en 6: Thema: Wereldvoedsel, feest, beeldtaal 
7 en 8: Thema: Identiteit, migratie, duurzaamheid 
Ook geschikt voor Speciaal Onderwĳ s 
90 minuten
Wereldvoedsel, (wereld)feesten, thuis, buurt, stad, diversiteit, wie ben ik? 
€150,- per klas (30 leerlingen)

VOOR WIE

TĲ DSDUUR
THEMA 
PRĲ S

MEER INFORMATIE

MUSEUM VOLKENKUNDE
Steenstraat 1, Leiden 

088-0042830 
reserveren@volkenkunde.nl 

volkenkunde.nl

AFRIKA MUSEUM
Postweg 6, Berg en Dal 

088-0042900 
reserveren@afrikamuseum.nl 

afrikamuseum.nl

TROPENMUSEUM
Linnaeusstraat 2, Amsterdam

 088-0042840 
reserveren@tropenmuseum.nl 

tropenmuseum.nl

WERELDMUSEUM
Willemskade 25, Rotterdam

010-2707132 
educatie@wereldmuseum.nl 

wereldmuseum.nl

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

MUSEA OVER MENSEN
Het Tropenmuseum, Museum Volkenkunde, het Afrika Museum en het 
Wereldmuseum presenteren een veelzĳ dig onderwĳ saanbod waarin 
wereldburgerschap & kunst en cultuur centraal staan. Kinderen zĳ n de 
wereldburgers van de toekomst, cultuureducatie heeft daarom voor ons 
prioriteit. In onze programma’s ontdek je de menselĳ ke diversiteit en 
(eigen) creativiteit en ervaar je op een actieve en persoonlĳ ke manier 
hoe mensen wereldwĳ d verbonden zĳ n. 

KENNIS, EMPATHIE EN CULTUREEL �ZELF� BEWUSTZĲ N
Dit educatief aanbod helpt leerlingen om weerbare, verantwoordelĳ ke 
burgers te worden, die willen bĳ dragen aan de samenleving waarin ze 
leven, omdat het hún samenleving is. In onze musea komen ze in 
aanraking met nieuwe perspectieven en diverse denkbeelden en wordt 
een open blik gestimuleerd. Dankzĳ  persoonlĳ ke begeleiding door 
ervaren museumdocenten worden thema’s als culturele diversiteit, 
religie, gender of discriminatie bespreekbaar. 

INTRODUCTIE

WERELDMUSEUM SPECIAL: 
SUPERSTRAAT

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 zĳ n 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!

Groep 5 t/m 8 
90 minuten
Zuid-Amerika, Azteken, Mexico, precolumbiaanse culturen 
Vanaf half juni tot eind november 2021
€75,- per 15 leerlingen 

VOOR WIE
TĲ DSDUUR
THEMA
PERIODE
PRĲ S

MUSEUM VOLKENKUNDE 
SPECIAL: DE AZTEKEN

Over de hele wereld zĳ n waxprints uit West-Afrika populair. In het museum kom je meer te 
weten over deze felgekleurde stoff en. Wist je dat ieder design een betekenis heeft? En dat de 
oorsprong van de techniek in Indonesië ligt? Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag. We 
ontwerpen een patroon en gebruiken de allereerste technieken van waxprint: Batik. Kinderen 
vertellen hun eigen verhaal met hun ontwerp.

Groep 6 t/m 8 
90 minuten
Afrika, beeldend, patronen 
€75,- per 15 leerlingen (incl. entree en parkeren)

VOOR WIE
TĲ DSDUUR
THEMA
PRĲ S

AFRIKA MUSEUM SPECIAL: 
WAXPRINTEN

Superstraat is de leukste straat van de wereld! Achter elke deur is een verhaal te vinden, want bĳ  
alle tien de Rotterdamse bewoners van Superstraat leer je iets over de wereld en verschillende 
culturen. Vandaag heeft Freddy een burendag georganiseerd en iedereen heeft iets voorbereid. 
Bĳ  kunstenaar Kevin kan je letterkunst maken en in de keuken van Winston die gek is op koken, 
ontdek je van alles over wereldfeesten. Studeer een dans in bĳ  Rodney voor het zomercarnaval en 
leer meer over kleurrĳ ke kostuums, bouw een nieuwe stad bĳ  Mereym of help Aga met haar nieuwe 
buurtwinkel. 

De klas wordt in drie groepjes verdeeld en elke groep krĳ gt een eigen begeleider. 

TROPENMUSEUM JUNIOR: 
SABI SURINAME

Groep 3 t/m 8 
Ook geschikt voor Speciaal Onderwĳ s 
105 minuten
Suriname, wereldoriëntatie, veelkleurig Nederland, muziek, dans, 
wereldvoedsel
€150,- per klas (30 leerlingen) 
€275,- voor 2 samengevoegde klassen van 1 school (60 leerlingen)

VOOR WIE

TĲ DSDUUR
THEMA 

PRĲ S

Interactief kindermuseum, ervarend en onderzoekend leren 
In Sabi Suriname is van alles te doen en je komt veel te weten over Suriname, de band met
Nederland en hoe Suriname met de wereld is verbonden. In ons Surinamedepot (op de -7e 
etage) 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. De leerlingen gaan aan de slag in een proberi, waarbĳ  
wordt gekookt, gedanst, gemusiceerd of gegraveerd. In een feestelĳ ke afsluiting komt alles en 
iedereen samen. 

Een must-see met licht- en geluidshow 

CORONAMAATREGELEN
Wĳ  zorgen voor veiligheid en houden ons aan de richtlĳ nen van het RIVM.   

we een nieuw onderwĳ sprogramma. We zĳ n op zoek naar klassen die in juni dit programma gratis 

ONZE KOLONIALE ERFENIS � TESTGROEPEN GEZOCHT

Voor meer informatie: kĳ k op onze websites. Maatwerk is vaak mogelĳ k, in aansluiting op 
bĳ voorbeeld een themaweek, het onderwĳ scurriculum of schoolplan. Ook is het mogelĳ k om een 
zelfstandig museumbezoek te boeken zonder begeleid programma. 

PRĲ ZEN
Alle genoemde prĳ zen zĳ n inclusief museumentree en materialen.

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 zĳ n 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 PRAKTISCHE INFORMATIE


