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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



STEPSTORIES 
Onderzoekend leren in en buiten 
het museum    

De Rotterdamse wetenschapper en avonturier 
Elie van Rijckevorsel verzamelde tijdens zijn reizen 
veel voorwerpen uit allerlei culturen. Ruim 900 
daarvan zijn beland in het Wereldmuseum. Maar hij 
was niet de enige verzamelaar. In Stepstories maak 
je kennis met objecten die het verhaal vertellen 
van meer dan 130 jaar verzamelen: door 
Rotterdammers, voor Rotterdammers. Je hoort 
over reisdrift, internationale betrekkingen, 
handelsgeest en het koloniale verleden. Buiten ga 
je op de step op zoek naar het huis van 
Elie en ervaar je ook daar hoe Rotterdam verbonden 
is met de wereld.
   
VOOR WIE  VMBO/HAVO/VWO  
TIJDSDUUR  90 minuten  
VAK Geschiedenis, 
                            (wereld)burgerschap, CKV
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree)

MASKERS – 
JE ZIET NIET WAT 
JE ZIET  
Creatief onderzoeksprogramma 
over maskers, ontwikkeld i.s.m. 
beeldend kunstenaar Wolf Brinkman

Over de hele wereld maken en dragen mensen 
maskers, al meer dan 8.000 jaar. Maar wat is 
een masker eigenlijk? En waarom zou jij er eentje 
dragen? Maskers worden gebruikt tijdens feesten 
en rituelen, maar ook in de mode en de beeldende 
kunst. Wanneer jij een masker draagt – verander 
je dan ook? Als afronding gaan de leerlingen actief 
aan de slag in het Atelier van het Wereldmuseum. 
Daar maken ze een masker met een eigen 
betekenis en presenteren ze dit aan elkaar.   
  
VOOR WIE  VMBO/HAVO/VWO/Praktijkonderwijs 
TIJDSDUUR  90 minuten
VAK Geschiedenis, 
                            (wereld)burgerschap, CKV 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree)  



DOSSIER INDIE 
Interactief programma 
met opdrachten

De relatie tussen Nederland en Indonesië is een 
band van eeuwen. Foto’s hebben lange tijd, naast 
andere bronnen, ons beeld van ‘Nederlands-
Indië’ bepaald. In Dossier Indië ontdek je een 
vollediger verhaal. Mooie plaatjes, maar ook de 
omstreden en harde realiteit van de koloniale 
geschiedenis. 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  VMBO/HAVO/VWO
TIJDSDUUR  60 minuten
VAK                      Geschiedenis, maatschappijleer 
                            (wereld)burgerschap 
PRIJS  € 50,- per 15 leerlingen (incl. entree)  

NIEUW

NIEUW
HOKJESGEEST  
Interactief programma 
met opdrachten

Het komende jaar komen de collecties van 
het Wereldmuseum en Museum Boijmans van 
Beuningen samen. Kunstvormen uit alle tijden 
en culturen worden bij elkaar gebracht. Bij dit 
samenkomen is ontmoeting het verbindende 
thema. Bewust of onbewust hebben we de neiging 
om voorwerpen (en mensen) in te verdelen in 
bepaalde categorieën. De hokjesgeest dwaalt 
altijd rond in onze hersenen. Vaak heeft dat een 
negatieve lading, maar in hokjes denken betekent 
eigenlijk de wereld om je heen ordenen. Durf jij je 
oordeel om te keren en iets met andere ogen te 
bekijken? 

VOOR WIE  VMBO/HAVO/VWO
TIJDSDUUR    60 minuten
VAK                     (Wereld)burgerschap/CVK
PRIJS  € 50,- per 15 leerlingen (incl. entree) 

“Als je beter kijkt dan zie 
je ook meer.”



TUSSEN KUNST 
EN KLANK  
Muzikale rondleiding 
onder begeleiding van een 
ensemble van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest 

Het komend jaar is de collectie van Museum 
Boijmans van Beuningen in onder meer het 
Wereldmuseum en de Kunsthal te zien.
Museumdocenten nemen je mee op een 
ontdekkingsreis langs beeldende kunst, erfgoed 
en muziek. Je bezoekt twee musea, waar musici 
van het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
kunstwerken voorzien van live muziek. Via het 
Euromastpark wandel je samen onder begeleiding 
naar het tweede concert. Een samenwerking 
tussen het Wereldmuseum, Kunsthal, Rotterdam 
Philharmonisch Orkest en Museum Boijmans 
van Beuningen. 

VOOR WIE  VMBO/HAVO/VWO en MBO
LOCATIE      Wereldmuseum en Kunsthal  
TIJDSDUUR  120 minuten (incl. wisseling) 
VAK  CKV, geschiedenis, muziek 
PRIJS  € 9,50 per leerling 
                            (incl. entree voor beide musea)
DATA         28 en 31 januari 2020 
AANVANG      9.45 en 12.15 uur 
RESERVEREN   via educatie@rpho.nl

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

Je wordt ontvangen door een museum-
docent die kort iets vertelt over het 
museum, de geschiedenis en de collectie. 
Na deze inleiding gaat de groep zelfstandig 
het museum in.  
 
Let op, minimaal 2 weken vooraf reserveren: 
alleen dan kun je de voordelige onderwijs-
prijs boeken. Bij een zelfstandig bezoek 
zorgt de school zelf voor minimaal één 
begeleider op tien leerlingen.  

VOOR WIE  VMBO/HAVO/VWO
TIJDSDUUR    In overleg 
VAK                     (Wereld)burgerschap/CVK
PRIJS  € 50,- per 30 leerlingen 
                            (incl. entree)



PRAKTISCHE INFORMATIE 
VOORDELIG VERVOER
Schooltoer 
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 
CJPwebshop www.schooltoer.nl worden gekocht.

Buzz010
Via Buzz010 is voordelig busvervoer beschikbaar 
voor al het voortgezet onderwijs dat onder een 
Rotterdams schoolbestuur valt. De bestemmingen 
leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de 
leerling, vinden plaats in schoolverband onder 
schooltijd en zijn educatief van aard. De excursie 
valt binnen een van de vijf leergebieden van het 
basisonderwijs: kunst & cultuur, natuur & techniek, 
sport & bewegen, taal & rekenen en mens & 
maatschappij en sluiten daarmee aan op het 
onderwijs. Meer informatie over de mogelijkheden 
voor jouw school? Kijk op www.buzz010.nl. 

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

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 
Wereldmuseum
Willemskade 25
Rotterdam
010-2707132
educatie@wereldmuseum.nl
www.wereldmuseum.nl

RESERVEER NU ONLINE VIA DE WEBSITE

WANNEER KOM JIJ 
LANGS MET JE KLAS?
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