
VOORDELIG VERVOER 
NS, GVB en CJP bieden de Schooltoer aan. Met de 
Schooltoer reizen docenten en leerlingen uit het 
voortgezet onderwijs met een fikse korting in de 
daluren met NS. Meer informatie is te vinden op de 
website van CJP en tickets kunnen via de CJP-
webshop Schooltoer.nl worden gekocht.

CJP CULTUURKAART 
Schoolgroepen uit het voortgezet onderwijs 
kunnen het museumbezoek ook betalen met de 
CJP Cultuurkaart. Wist je dat het besteden van 
het saldo op de CJP Cultuurkaart niet alleen 
voorbehouden is aan ckv-docenten? Alle docenten 
kunnen hier gebruik van maken.

GRATIS BEZOEK LEERKRACHTEN 
Leerkrachten kunnen gratis het museum bezoeken 
om zich voor te bereiden, mits voorafgaand 
aangemeld bij het museum.  

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 
Wereldmuseum
010-2707132
educatie@wereldmuseum.nl
www.wereldmuseum.nl

VOORTGEZET ONDERWIJS

RESERVEER NU ONLINE VIA DE WEBSITE
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DEZE TWEE PROGRAMMA’S VOOR HET VOORTGEZET 
ONDERWIJS ZIJN GEBASEERD OP ONDERZOEKEND
LEREN. DE PROGRAMMA’S RICHTEN ZICH OP 
MENINGSVORMING EN OMGAAN MET DIVERSITEIT. 

DE LEERLINGEN WORDEN GESTIMULEERD OM DE 
WERELD OM ONS HEEN TE BEVRAGEN. HET AANBOD 
DRAAGT BIJ AAN DE PERSOONSVORMING MIDDELS 
DE ONTWIKKELING VAN SOCIALE EN CULTURELE 
VAARDIGHEDEN, HET STIMULEREN VAN KRITISCH 
DENKEN EN HET LEREN COMMUNICEREN. 

DE WERELD IN 
ROTTERDAM
Interactieve rondleiding 
binnen en buiten het museum

WAT KUN JE VERWACHTEN?
De Rotterdamse wetenschapper en avonturier Elie 
van Rijckevorsel verzamelde tijdens zijn reizen veel 
objecten uit allerlei culturen. Ruim 900 daarvan 
zijn beland in het Wereldmuseum. Maar hij was 
niet de enige verzamelaar. In dit programma maak 
je kennis met dertig objecten die het verhaal 
vertellen van meer dan 130 jaar verzamelen, 
door Rotterdammers voor Rotterdammers. Van 
krachtbeeld tot offerschaal: elk voorwerp is ook 
een illustratie van de ontwikkeling van Rotterdam 
als wereldstad. Naast het bezoek aan de tentoon-
stelling ga je met de museumdocent op de step door 
het historische Scheepvaartkwartier, waar Elie van 
Rijckevorsel woonde.

VOOR WIE  Alle niveaus  
TIJDSDUUR  75 minuten
KERNDOELEN   37, 8, 43, 47, 49, 50
VAK Geschiedenis
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen

ROCK THE ROOTS 
Interactief programma waarin 
leerlingen elkaar beter leren 
kennen

WAT KUN JE VERWACHTEN?
De veelzijdigheid van Rotterdamse jongeren is 
de drive voor een inclusieve samenleving. Maar 
hoe goed kennen we elkaar eigenlijk? We worden 
gevormd door etnisch-culturele afkomst, maar 
ook door levensstijl, taal, geloofsovertuiging of 
opleiding. Zijn de verschillen lastig of juist een 
kracht? Tijdens dit interactieve programma worden 
thema’s besproken als identiteit, gender en religie. 
Er zijn actieve opdrachten en gesprekken over 
eigen opvattingen en gedrag. Uiteindelijk bepaal jij 
wat de kracht van diversiteit kan betekenen voor 
onze samenleving.

VOOR WIE  Alle niveaus 
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN   38, 43, 47, 48, 49 
VAK Mens & Maatschappij, Nederlands
PRIJS  € 100,- per klas, op school 
 of in het museum

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 010 270 7132. 

Tot ziens in het museum!




