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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



BOUWERS 
GEZOCHT
Workshop over duurzaamheid 
en bamboe als bouwmateriaal

Bouwen met tropisch hardhout is populair in 
Europa, maar verwoestend voor het regenwoud. 
Door de grote vraag naar hardhout wordt de 
traditionele leefwijze van de Baka in Kameroen 
bedreigd. In dit programma ga je op zoek naar een 
oplossing voor dit probleem. In een snelle quiz 
in het Baka-kampement in het buitenmuseum 
testen we jouw kennis over het regenwoud. Daarna 
onderzoek je met elkaar de mogelijkheden van 
bamboe als bouwmateriaal. 

VOOR WIE  VMBO/HAVO/VWO 
TIJDSDUUR  90 minuten
VAK                    CKV, aardrijkskunde, 
                            (wereld)burgerschap
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen 
                            (incl. entree en parkeren) 

BODYPERCUSSIE 
Energieke ritme-workshop 
voor iedereen

Door te klappen, stampen, zingen en slaan, geef 
je je lichaam kracht én maak je ook nog eens 
muziek. Terwijl je muziek maakt met je lijf, pep je 
jezelf op. Daar heb je geen trommels of andere 
instrumenten voor nodig. Samen maak je een 
krachtig muziekstuk dat veel energie geeft.  

VOOR WIE  VMBO/HAVO/VWO
TIJDSDUUR  45 minuten
VAK                     Muziek, CKV
PRIJS  € 90,- per 80  leerlingen  
                            (incl. entree en parkeren)



AFRIKAANSE 
MUZIEK 
Inspirerende workshop met 
verschillende instrumenten 
en technieken

Denk je bij muziek aan aanstekelijke ritmes? Dat 
klopt, maar er is veel meer. In veel Afrikaanse 
culturen speelt muziek een belangrijke rol. Bij 
allerlei gelegenheden wordt muziek gemaakt, 
gedanst en gezongen. In deze workshop speel 
je verschillende ritmes en gebruik je diverse 
instrumenten. Dit programma is ook geschikt voor 
niet-muzikale mensen. 

VOOR WIE  VMBO/HAVO/VWO 
TIJDSDUUR  60 minuten 
VAK Muziek, (wereld)burgerschap, CKV 
PRIJS  € 75,- per 40 leerlingen 
                            (incl. entree en parkeren) 

NIEUW

KEUKENKENNERS
Een verrassend lekkere 
kookworkshop

In dit programma maak je kennis met 
typisch Marokkaanse  kruiden, gerechten en 
bereidingswijzen. Onder begeleiding van een 
ervaren kok maak je een aantal kleine gerechten 
die je natuurlijk ook samen mag opeten.   

VOOR WIE  VMBO/HAVO/VWO 
TIJDSDUUR    90 minuten 
PERIODE      april t/m oktober 
VAK Verzorging, (wereld)burgerschap
PRIJS  € 100,- per 15 leerlingen (incl.        
                            ingrediënten, entree en parkeren) 

VAN BINNEN 
NAAR BUITEN
Interactieve rondleiding 
met museumdocent

Elk voorwerp vertelt een bijzonder verhaal... van 
de gebruiksvoorwerpen en kunstobjecten tot de 
complete woonerven van het buitenmuseum. In 
deze rondleiding ontdek je hoe mensen wereldwijd 
bezig zijn met universele thema’s zoals geloven, 
wonen en volwassen worden. Kijk verder dan de 
verschillen en ontdek wat mensen wereldwijd 
verbindt. 

VOOR WIE  Onder- en bovenbouw, VMBO-T, 
                            HAVO, VWO
TIJDSDUUR  45 minuten
VAK          (wereld)burgerschap, CKV,  
                            aardrijkskunde  
PRIJS  € 50,- per 15  leerlingen 
                            (incl.entree en parkeren)

“Het is een combinatie tussen 
binnen/buiten, rust/bewegen, 
kijken/doen: super!”



LEVENSVERHALEN 
Verhalenvoorstelling 

Verhalenvertellers uit West-Afrika zitten doorgaans 
niet met een boek op schoot; ze zingen, dansen, 
beelden uit en maken muziek. Veel van die 
verhalen gaan over vroeger en nu, over waarden en 
normen, over rituelen en gebruiken of over relaties 
en familiebanden. De verteller maakt het verhaal 
nooit alleen, dus al snel zingt, danst en speelt 
iedereen mee.   

VOOR WIE  VMBO/HAVO/VWO 
TIJDSDUUR  30 - 45 minuten 
VAK Aardrijkskunde, drama, CKV, 
                            (wereld)burgerschap
PRIJS  € 200,- per 60 leerlingen 
                            (incl. entree en parkeren) 

BODY ART 
Rondleiding over 
lichaamsversieringen

Wie bepaalt wat mooi is? Op het Afrikaanse 
continent komen veel verschillende vormen van 
lichaamsversiering voor. Je ontdekt tijdelijke 
lichaamsversieringen zoals kunstige kapsels, 
maar ook permanente versieringen zoals 
scarificaties. Waar komen deze tradities vandaan? 
Welke overeenkomsten kun je vinden met de 
lichaamsversieringen die in Nederland te zien zijn? 

VOOR WIE  VMBO-T/HAVO/VWO  
TIJDSDUUR 45 minuten
VAK                      Beeldende vorming, CKV, 
                            geschiedenis, wereldburgerschap
 wereldburgerschap, 
PRIJS € 50,- per 15 leerlingen 
                            (incl. entree en parkeren)



KIEZEN VOOR 
KLEDING  
Interactieve rondleiding, 
opdrachten en fotoshoot

Er zijn allerlei manieren om te laten zien wie 
je bent. Door kleding, muziek of Instagram 
foto’s. Hiermee druk je jouw identiteit uit. 
Iedereen doet dit op een andere manier. In de 
tentoonstelling Fashion Cities Africa ontdek je 
waarom mensen kiezen voor bepaalde kleding. 
Wat zegt jouw uiterlijk over jou? Geïnspireerd door 
streetwear en couture van makers en dragers uit 
verschillende Afrikaanse steden ga je zelf aan de 
slag als stylist. Samen met je klasgenoten maak je 
een portret waarop je laat zien wie je bent en wat 
voor jou belangrijk is. 

VOOR WIE  VMBO-T/HAVO/VWO  
TIJDSDUUR 120 minuten
VAK                      CKV, Beeldende vorming,  
                            maatschappijleer, aardrijkskunde 
PRIJS € 100,- per 15 leerlingen 
                            (incl. entree en parkeren) 

NIEUW
NIEUW

AFRICA NOW! 
Interactieve rondleiding 
en opdrachten in groepjes

Wat weet jij eigenlijk over Afrika? Wat voor beelden 
zie je voor je als je aan Afrika denkt? Ontdek in 
de nieuwe tentoonstelling de creatieve kracht 
van het continent. Onderzoek wat je nog niet 
wist tijdens een interactieve rondleiding. Aan 
de hand van thema’s als macht, beeldvorming, 
vrijheid en relaties, leer je welke ontwikkelingen 
hebben plaatsgevonden. Tijdens de opdrachten 
denk je na over wat deze thema’s voor jou als 
wereldburger betekenen. 

VOOR WIE  VMBO-T/HAVO/VWO  
TIJDSDUUR        60 minuten
VAK                     Geschiedenis, CKV, Beeldende 
                            vorming, maatschappijleer,  
                            aardrijkskunde 
PRIJS € 50,- per 15 leerlingen 
                            (incl. entree en parkeren) 



GELOVEN IN 
DE WERELD 
Rondleiding over de verschillen 
en overeenkomsten tussen 
religies

Maak kennis met religies zoals het christendom, 
de islam en verschillende diaspora religies. Veel 
voorwerpen in het Afrika Museum hebben te maken 
met religie of levensbeschouwing. Je bekijkt een 
aantal van deze voorwerpen en samen bespreek 
je de verschillen en overeenkomsten tussen deze 
religies.

VOOR WIE  VMBO-T/HAVO/VWO  
TIJDSDUUR 45 minuten
VAK                      Godsdienst, maatschappijleer,  
                            geschiedenis 
PRIJS € 50,- per 15 leerlingen 
                            (incl. entree en parkeren)

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. Daarna ga je 
zelfstandig door het museum.

VOOR WIE  VMBO/HAVO/VWO 
TIJDSDUUR    60 minuten
PRIJS  € 50,- per 30 leerlingen 
                            (incl. entree en parkeren)

Let op! minimaal 2 weken vooraf reserveren: 
alleen dan kun je boeken tegen de voordelige 
onderwijsprijs. Bij een zelfstandig bezoek zorgt  
de school zelf voor minimaal één begeleider  
op zeven leerlingen.

SCHOOLREISJE OF EEN 
GROTE GROEP
Ben je op zoek naar een inspirerend school-
reisje? Wil je met 100 of meer leerlingen naar 
het museum? Dan is het Afrika Museum iets 
voor jou, want zowel binnen als buiten is er 
van alles te beleven! We denken graag met je 
mee voor een afwisselend programma met 
activiteiten voor diverse leeftijden. 



PRAKTISCHE INFORMATIE 
VOORDELIG VERVOER: SCHOOLTOER 
Docenten en leerlingen die zijn aangesloten bij de
CJP Cultuurkaart reizen met schooltoer in de daluren
voor € 7,- p.p. Er kan o.a. gebruik gemaakt worden
van de treinen van NS en de bussen van Breng.
Kijk op de website van CJP voor meer informatie en 
bestellen. 

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.

RESERVEER NU ONLINE VIA DE WEBSITE

LESMATERIAAL 
Op onze website is divers lesmateriaal te
vinden ter voorbereiding of verwerking van
enkele onderwijsprogramma’s.

SPECIAAL ONDERWIJS 
Ook Speciaal Onderwijs is natuurlijk van harte 
welkom. Voor optimale begeleiding kiezen we 
voor max. 10 leerlingen per museumdocent.  
Kijk op de website van CJP voor meer informatie 
en bestellen.

RESERVEREN 
Afrika Museum
Postweg 6
Berg en Dal
reserveren@afrikamuseum.nl
088-0042 900
www.afrikamuseum.nl

WANNEER KOM JIJ 
LANGS MET JE KLAS?



PROGRAMMA

Bouwers gezocht

Bodypercussie

Levensverhalen

Keukenkenners

Afrikaanse muziek

Body Art

Geloven in de 
wereld

Kiezen voor 
kleding

Africa now!

Van binnen naar 
buiten

Zelfstandig 
bezoek

VOOR WIE

VMBO/HAVO/VWO

VMBO/HAVO/VWO

VMBO/HAVO/VWO

VMBO/HAVO/VWO

VMBO/HAVO/VWO

VMBO-T/HAVO/VWO

VMBO-T/HAVO/VWO

VMBO-T/HAVO/VWO

VMBO-T/HAVO/VWO

VMBO-T/HAVO/VWO

VMBO/HAVO/VWO

ONDER- OF
BOVENBOUW

O

O

O+B

O+B

O+B

O+B

O+B

O+B

O+B

O+B

O+B

VAK

CKV, (wereld)burger-
schap, aardrijkskunde

Muziek, CKV

Drama, CKV, (wereld)
burgerschap, 
aardrijkskunde

(Wereld)burgerschap, 
verzorging

Muziek, CKV, (wereld)
burgerschap

Beeldende vorming,  
CKV, wereldburger-
schap, geschiedenis

Godsdienst, 
maatschappijleer, 
geschiedenis

Beeldende vorming, 
CKV, maatschappijleer, 
aardrijkskunde

Beeldende vorming, 
CKV, maatschappijleer, 
geschiedenis, 
aardrijkskunde

CKV, (wereld)
burgerschap, 
aardrijkskunde
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