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ONDERWIJS-
AANBOD

TROPENMUSEUM
AMSTERDAM

Het Tropenmuseum is gevestigd in een 
van de mooiste museumgebouwen van 
Nederland. Het rijksmonument uit 1926 
heeft een imposante centrale Lichthal en is 
gelegen aan het Oosterpark in Amsterdam. 
De vaste opstelling en wisselende 
tentoonstellingen vertellen aan de hand 
van de prachtige collectie verhalen over 
migratie, identiteit, gender, spiritualiteit, 
kolonialisme en duurzaamheid. Deze 
actuele thema’s verbinden we op een 
persoonlijke en activerende manier met de 
ervaringswereld van leerlingen. 

Het unieke Tropenmuseum Junior is al 
meer dan 45 jaar populair vanwege de 
theatrale setting, grote belevingswaarde 
en inspirerende activiteiten. 

Ons educatief aanbod helpt kinderen en jongeren 
om weerbare, verantwoordelijke burgers te 
worden, die staan voor de samenleving waarin 
ze leven, omdat het hún samenleving is. In 
onze musea komen ze in aanraking met nieuwe 
perspectieven en diverse denkbeelden - soms 
anders dan van henzelf. Dankzij persoonlijke 
begeleiding door ervaren museumdocenten 
worden menselijke thema’s als culturele 
verschillen, religie, seksuele geaardheid of 
discriminatie bespreekbaar. In deze brochure 
hebben wij per museumlocatie een aantal 
onderwijsprogramma’s uitgelicht. Voor ons gehele 
aanbod verwijzen wij je graag naar onze websites.

INLEIDING
Het Tropenmuseum, Museum Volkenkunde, het 
Wereldmuseum en het Afrika Museum hebben 
voor het komende schooljaar weer een veelzijdig 
onderwijsaanbod. Onze musea over mensen zijn 
te vinden op vier locaties in Nederland! 
 
Kinderen zijn de wereldburgers van de 
toekomst. Cultuureducatie is daarom 
voor ons prioriteit. Een museumbezoek is 
meer dan kennisoverdracht. We stimuleren 
nieuwsgierigheid, empathie en cultureel (zelf)
bewustzijn. Leerlingen ontdekken de menselijke 
diversiteit en creativiteit en ervaren op een 
actieve en persoonlijke manier hoe mensen 
wereldwijd verbonden zijn. Een museumbezoek 
draagt bij aan meer wereldburgerschap!



ONTDEKKEN,
ONDERZOEKEN
EN VEEL ZELF
DOEN
MEER INFORMATIE OVER ONS VOLLEDIGE 
AANBOD KUN JE VINDEN OP ONZE WEBSITE

TROPENMUSEUM 
TOUR
Interactieve rondleiding & opdrachten 

In het Tropenmuseum ontdek je spannende of 
bijzondere voorwerpen en wereldse verhalen. In 
deze tour zitten allerlei actieve opdrachten. Je kunt 
kiezen uit diverse thema’s, zoals geloof, verhalen of 
thuis. Geef bij reservering aan welk thema past bij 
jouw groep. Aansluiten op een themaweek of project 
op school is ook mogelijk. Boek dan minimaal 4 weken 
van te voren.

VOOR WIE Groep 5 t/m 8 
TIJDSDUUR 60 minuten 
THEMA  Identiteit, samenleven, creativiteit
PRIJS  € 50,- per 15 leerlingen 

HEDEN VAN HET 
SLAVERNIJVERLEDEN 
Interactieve rondleiding & opdrachten 
 
In de tentoonstelling Heden van het slavernijverleden 
ontdek je meer over de slavernijgeschiedenis en 
begrijp je het Nederland van nu beter. De WIC, de 
handel in suiker en Keti-Koti komen aan bod. Samen 
kijk, luister en praat je over wat je te weten bent 
gekomen en discussieer je 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 Kolonialisme, slavernij, racisme
PRIJS € 50,- per 15 leerlingen

HET WERELD-
DIERENFEEST
Ontmoet spelenderwijs verschillende dieren 

De dieren in het Tropenmuseum geven een 
verjaardagsfeest voor het dwerghertje Kantjil. Om 
alle gasten voor het feest 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  
PRIJS € 50,- per 15 leerlingen 

FEEST! WERELDWIJD
Interactief feestprogramma

Hoe vieren mensen wereldwijd feest? Wat zijn de 
verschillen en overeenkomsten? Ga mee op een 
feestelijke tocht door het museum en bezoek de 
tentoonstelling Feest! Wereldwijd. Het programma 
legt telkens een accent op een nieuw feest, passend 
bij de kalender: 
• Sept. t/m nov.:  Dia de Muertos
• Dec. t/m jan.:  Kerst! Wereldwijd
• Feb. t/m mrt.:  Braziliaans carnaval
• Apr. t/m juni:  Suikerfeest

Aansluitend kun je de workshop Frevo, een vrolijke 
carnavalsdans, boeken.

VOOR WIE Groep 3 t/m 8 
TIJDSDUUR 60 minuten | 90 minuten (incl. workshop)
THEMA  Feesten, spiritualiteit, samenleven  
PRIJS € 50,- per 15 leerlingen I € 75,- (incl. workshop)  
 per 15 leerlingen

GRATIS 

VERVOER*

KLEUTERS

*Kijk op onze website voor de voorwaarden

POPULAIR!



MUSEUM
VOLKENKUNDE
LEIDEN

Museum Volkenkunde is een van de 
oudste volkenkundige musea ter wereld. 
Het museum heeft een indrukwekkende 
collectie met interessante verhalen. 
In de vaste, regionale opstelling kun je 
je verdiepen in acht cultuurgebieden: 
van Azië tot Noord- en Zuid-Amerika, 
van Afrika tot de Noordpool en Oceanië. 
Interactieve rondleidingen combineren we 
met activerende workshops zoals Chinese 
kalligrafie, een workshop didgeridoo of 
haka zodat de verschillende culturen voor 
de leerlingen echt tot leven komen.

SABI SURINAME 
Er gaat een wereld voor je open

Interactief kindermuseum, ervarend en  
onderzoekend leren 

Er is een bijzondere ontdekking gedaan in het 
Tropenmuseum. In het Surinamedepot (op -7) 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. Daar ga je aan de slag in een proberi, waarbij 
je kookt, danst, musiceert of grafeert. 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
 Ook geschikt voor Speciaal Onderwijs
TIJDSDUUR 105 minuten
THEMA  Suriname, wereldoriëntatie, veelkleurig  

Nederland, muziek, dans, wereldvoedsel
PRIJS  € 150,- per klas (30 leerlingen) 

€ 275,- voor 2 samengevoegde klassen  
van 1 school (60 leerlingen)

TROPEN-
MUSEUM
JUNIOR



KANTJIL IS JARIG  

Feestelijk kleuterprogramma 

Hoera, het is feest in het museum! Het ondeugende 
dwerghertje Kantjil is jarig. Samen met de museum-
docent maak je een reis rond de wereld om dieren 
uit te nodigen voor het verjaardagsfeest. Onderweg 
luister je naar verhalen, krijg je opdrachten en mag 
je er vrolijk op los fantaseren. Aan het eind van het 
programma ga je dansen en zingen.   

VOOR WIE Groep 1 en 2  
TIJDSDUUR 90 minuten  
THEMA Dieren, feest, op reis  
PRIJS € 75,- per 15 leerlingen

TOTEMVERHALEN  
Verhalende rondleiding & feest 

Maak een avontuurlijke reis langs voorwerpen van 
de eerste bewoners van Noord-Amerika. Je ziet dat 
zij op veel voorwerpen dieren hebben afgebeeld: op 
trommels, maskers, kleding en huizen. Bij de totem-
paal luister je naar bijzondere verhalen waarin dieren 
de hoofdrol spelen. We sluiten af met een speciaal 
feest; de potlach, met trommels en maskers!   

VOOR WIE Groep 1 t/m 4  
TIJDSDUUR 90 minuten (voor groep 1 en 2 incl. pauze)
THEMA Noord-Amerika, verhalen, dieren, feest  
PRIJS € 75,- per 15 leerlingen

KIJKEN, 
MAKEN, 
VIEREN EN 
DANSEN
MEER INFORMATIE OVER ONS VOLLEDIGE 
AANBOD KUN JE VINDEN OP ONZE WEBSITE

WAT COLUMBUS NOG 
NIET WIST
Rondleiding vol opdrachten & interactie

Je wordt meegenomen op de zeereis van Columbus. 
Hij verwacht aan te komen in Indië, maar dit blijkt 
Amerika te zijn. De mensen die hij daar tegenkomt, 
noemt hij daarom ‘indianen’. Inmiddels weten we een 
heleboel meer over de eerste bewoners van Amerika. 
Jij zal dan ook veel ontdekken wat Columbus nog niet 
wist. 

VOOR WIE Groep 5 en 6
TIJDSDUUR 90 minuten  
THEMA Noord-Amerika, (koloniale) geschiedenis,
 En Toen  
PRIJS € 75,- per 15 leerlingen

EILANDHOPPEN 
DOOR OCEANIË
Korte rondleiding met opdrachten
& een workshop

Hoe vind je je weg op het water? En hoe maak je 
vijanden bang? Inwoners van Oceanië weten dit als 
geen ander. Tijdens een korte rondleiding hoor je 
meer over de kunst van het varen op zee en het 
belang van handel, voorouders en overgangsrituelen 
in Oceanië. Daarna is het tijd voor actie en leer je de 
haka, een traditionele dans van de Maori.  

VOOR WIE Groep 7 en 8  
TIJDSDUUR 90 minuten  
THEMA Oceanië, dans  
PRIJS € 75,- per 15 leerlingen

POPULAIR!

KINDER-

BOEKEN-
WEEK



JAARLIJKS MEER DAN 
55.000 LEERLINGEN

IN ONZE MUSEA



‘Wij krijgen veel vragen 
van scholen over 
discriminatie en racisme; 
dit thema leeft heel erg. 
In ons museum stimuleren 
wij wereldburgerschap 
en een open blik bij de 
leerlingen. Het is fijn 
daaraan bij te kunnen 
dragen.’

Voorbeelden van programma’s over 
discriminatie en racisme:
Heden van het slavernijverleden - Tropenmuseum                                            
Wat Columbus nog niet wist – Museum Volkenkunde
Online lespakket Slavernij niet voorbij

DOCENT
ZAÏDA

WERELDMUSEUM
ROTTERDAM

Het Wereldmuseum is onlangs van onder 
tot boven vernieuwd. Aan de hand van 
de stadscollectie die verbonden is met 
meer dan 170 verschillende culturen, 
leer je Rotterdam én de wereld beter 
kennen. In ons educatieve aanbod staat 
onderzoekend leren centraal. 
In Superstraat, speciaal voor kinderen van 
6 t/m 12 jaar, ontdek je hoe we verbonden 
zijn met de rest van de wereld.

MUSEUM-  



FILOSOFEREN, 
ONDERZOEKEN 
EN MAKEN
MEER INFORMATIE OVER ONS VOLLEDIGE 
AANBOD KUN JE VINDEN OP ONZE WEBSITE

THUIS IS MIJN HUIS 
Creatief programma over (t)huis 

Waar voel jij je thuis? In een tent, woonwagen, boot, 
boomhut of paleis? En wat heb je nodig om je thuis 
te voelen? Willen we allemaal hetzelfde of niet? Hoe 
ziet jouw ideale huis eruit? Lijkt het huis van jouw 
vriend(in) op jouw huis? Spelenderwijs komen in een 
gesprek thema’s als plek, natuur en geborgenheid 
aan bod. We sluiten af met een beeldende opdracht, 
waarbij leerlingen een eigen papieren (t)huis maken 
en aan elkaar presenteren. Dit programma is in 
aangepaste vorm ook voor in de klas te boeken. 
Vraag naar een offerte op maat.

VOOR WIE Groep 1 t/m 4 
 Ook geschikt voor Speciaal Onderwijs
TIJDSDUUR 75 minuten 
THEMA Bouwen en wonen 
PRIJS € 75,- per 15 leerlingen

NIEUW!

444
Creatief programma over feest en vieren

Welkom in Winstons Feestkeuken voor een feestelijk 
onderzoekprogramma! Elk jaar vieren mensen Kerst, 
Chinees Nieuwjaar, Chanoeka, Suikerfeest, Divali 
of Pasen. We gaan lekker eten en geven elkaar 
cadeautjes. Maar waarom vieren we feest? En wat 
vieren we eigenlijk? En kun je ook iets vieren zonder 
een feest? Het programma legt het accent telkens 
op een nieuw feest, passend bij de jaarkalender.

Dec. & jan.:  Kerst! wereldwijd
Feb. & mrt.:   Chinees Nieuwjaar
Apr. t/m juni:  Suikerfeest 
Sept. t/m nov.:  Dia de Muertos

VOOR WIE  Groep 3 en 4 
TIJDSDUUR 60 minuten 
THEMA Wereldfeesten, wereldvoedsel,
 vieren, samenleven  
PRIJS € 50,- per 15 leerlingen

KRIJG DE KLEREN! 
Creatief programma over identiteit, imago, 
mode en uiterlijk

Denk jij ook elke ochtend “wat trek ik aan vandaag?” 
Met kleding laat je zien wie je bent of bij welke groep 
je hoort. Imago is alles. In dit programma ontdek 
je kledingstijlen uit de hele wereld. We bekijken de 
flamboyante streetstyle van de Sapeurs uit Congo 
en onderzoeken waarom de Shanghai Dress uit China 
overal ter wereld werd gedragen. Ook zie je bodyart 
van de Asmat gemeenschap uit Nieuw Guinea. 
Waarom vinden we het belangrijk om onszelf op een 
bepaalde manier uit te drukken?
 
VOOR WIE Groep 5 t/m 8  
TIJDSDUUR 60 minuten 
THEMA (Wereld)burgerschap, verzamelen 
PRIJS € 50,- per 15 leerlingen

NIEUW!

NIEUW!

REIS JE RIJK
Creatief programma over reizen 

Op reis gaan is altijd spannend. Wat en wie kom je 
tegen? Je ziet dingen die je nog nooit gezien hebt. 
Als je er voor open staat, maakt reizen je rijk. Niet 
zozeer door de voorwerpen die je meeneemt, maar 
vooral door alle indrukken en nieuwe ervaringen. 
In dit programma reis je door tijd en ruimte zonder 
vliegtuig. Overbrug je gigantische afstanden met één 
voetstap en sta je oog in oog met makers die dezelf-
de dingen doen als jij. Of het eng is, bepaal je zelf, 
maar dat je rijker thuiskomt is geen ontkomen aan.

VOOR WIE Groep 1 t/m 8  
TIJDSDUUR 60 minuten
THEMA  (Wereld)burgerschap, verzamelen
PRIJS € 50,- per 15 leerlingen



AFRIKA MUSEUM
BERG EN DAL

WERELD-
MUSEUM

Het Afrika Museum laat de diversiteit en 
veelzijdigheid van Afrika zien; in kunst, 
mode, muziek en religie. Het museum, ooit 
opgericht door paters als missiemuseum, 
laat vandaag in moderne en wisselende 
tentoonstellingen zien hoe wij in heden 
én verleden met dit grote continent 
verbonden zijn. Buiten, in het museumpark 
maak je kennis met de traditionele 
architectuur uit Ghana, Lesotho en Mali. 
Door deze unieke opzet en verbinding met 
actuele thema’s kunnen leerlingen vanuit 
verschillende invalshoeken niet alleen naar 
Afrika kijken, maar ook naar zichzelf. 

SUPERSTRAAT 
Dé doe-expo voor nieuwsgierige kinderen!

Superstraat is de leukste straat van de wereld! 
Achter elke deur is een verhaal te vinden. Ga je 
door deze straat, dan reis je door de hele wereld en 
ontdek je hoe we met elkaar verbonden zijn.

Vandaag heeft Freddy een burendag georganiseerd. 
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 feesten. 
Bij Rodney mag je tekenen en dansen. Bouw een 
nieuwe stad bij Mereym of help Aga met haar nieuwe 
buurtwinkel. Verkoopt ze echt producten uit de hele 
wereld? De klas wordt in drie groepjes verdeeld en 
elke groep krijgt een eigen begeleider. 
  
VOOR WIE 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 Onderwijs
TIJDSDUUR  90 minuten 
THEMA  Wereldvoedsel, (wereld)feesten, thuis, buurt,  
 stad, diversiteit, wie ben ik? 
PRIJS € 150,- per klas (30 leerlingen)



DAGJE UIT MET 
100+ LEERLINGEN?
DAT KAN!
Stel je eigen bezoek samen

Met jouw groep of zelfs de hele school een dag op 
stap? Dat kan in het Afrika Museum. Zowel binnen 
als buiten in het museumpark kun je meedoen aan 
interactieve rondleidingen en workshops. Zo kom 
je meer te weten over mode, design, architectuur, 
muziek of het leven in Afrika. Er is veel mogelijk. Ga 
zelf aan de slag en steek de handen uit de mouwen! 
Het programma kun je op maat laten maken. 

DE VORMEN-
SPEURTOCHT
Speelse route

Tekenen, puzzelen en fantaseren. Dat kan allemaal 
in deze speurtocht onder begeleiding van onze 
museumdocent of een eigen begeleider. Zowel 
binnen als buiten in het museumpark ga je op 
zoek naar vormen en silhouetten van kunstwerken 
en objecten. Spelenderwijs leer je Afrika beter 
kennen. Let op: bij zelfstandig bezoek is minimaal 1 
begeleider op 5 leerlingen noodzakelijk. 

VOOR WIE Groep 1 t/m 4 
TIJDSDUUR 60 minuten 
THEMA Afrika, beeldend, vormen en bewegen
PRIJS  € 50,- per 15 leerlingen begeleid 
 € 50,- per 30 leerlingen onbegeleid

NIEUW!

SCHOOL-

REISJE

UNIEKE 
COMBINATIE 
VAN BUITEN 
EN BINNEN
MEER INFORMATIE OVER ONS VOLLEDIGE 
AANBOD KUN JE VINDEN OP ONZE WEBSITE

DROOMSTAD
Interactieve rondleiding
& creatieve workshop  

Kwasi woont op het platteland. Binnenkort verhuist hij 
naar de grote stad met reusachtige wolkenkrabbers. 
Daar droomt hij nu al van! In dit programma maak 
je kennis met verschillende woonstijlen. Je bekijkt 
woonerven van Ghana en Mali; de bouwmaterialen 
en de inrichting. Ook zie je beelden van 
miljoenensteden, zoals Lagos. Waarom wil Kwasi 
verhuizen naar de stad? Daarna ga je zelf aan de 
slag en bouw je van klei een traditioneel huis of van 
afvalmateriaal een stad. 

VOOR WIE Groep 1 t/m 8
TIJDSDUUR 90 minuten
THEMA Bouwen, wonen, samenleven
PRIJS € 75,- per 15 leerlingen 

BODYPERCUSSIE
Energieke ritme-workshop 

Door te klappen, stampen, zingen en slaan, geef je je 
lichaam kracht én maak je ook nog eens muziek. Ter-
wijl je muziek maakt met je lichaam, 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 Groep 1 t/m 8 
TIJDSDUUR 45 minuten  
THEMA Muziek, het lichaam en bewegen   
PRIJS € 50,- per 30 leerlingen max. 1 klas
 € 75,- per 60 leerlingen max. 2 klassen
 € 100,- per 90 leerlingen max. 3 klassen

NIEUW!

POPULAIR!



MUSEUM-  
DOCENT
NILTON

SPECIAL:
DE AZTEKEN
Een must-see met licht- en geluidshow

In juni 2021 opent een grote overzichts-
tentoonstelling over het iconische volk de Azteken. 
We nemen je mee langs de hoogtepunten van deze 
eeuwenoude cultuur. Wie waren en zijn 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. 

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

BOEK 
SNEL!

‘De leerlingen zijn in 
eerste instantie verbaasd 
over wat ze hier zien. 
Zodra je meer vertelt over 
wat ze zien of waarom men 
elders iets op een andere 
manier doet, ontdekken ze 
al snel dat ‘het vreemde’ 
dichterbij henzelf staat 
dan ze eerst dachten.’

Voorbeelden van programma’s over culturele 
vaardigheden:
Feest! Wereldwijd - Tropenmuseum
Kantjil is jarig – Museum Volkenkunde
444 – Wereldmuseum
Droomstad – Afrika Museum

MUSEUM
VOLKEN-
KUNDE



Sabi Suriname - Tropenmuseum Junior



Praktische gegevens

Maatwerk
In deze brochure staan een paar voorbeelden van onze 
onderwijsprogramma’s. Het hele aanbod is te vinden op onze 
websites. Daarnaast is vaak maatwerk mogelijk, in aansluiting op 
bv themaweken, het onderwijscurriculum of schoolplan. Informeer 
naar de mogelijkheden.

Prijzen
Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn inclusief 
museumentree en materialen.

Coronamaatregelen
Dankzij de opzet van onze programma’s kunnen wij in veel gevallen 
flexibel inspelen op veranderende coronamaatregelen. Wij zullen 
altijd de richtlijnen van het RIVM handhaven en ervoor zorgen 
dat een museumbezoek of programma op een veilige manier kan 
doorgaan. 

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 hierdoor iets hoger 
komen te liggen. Neem contact op met het museum om de 
mogelijkheden te bespreken.

Online lespakketten 
Bij veel onderwijsprogramma’s bieden we voorbereidende lessen 
voor in de klas. Leerlingen kunnen dan alvast aan de slag met het 
thema. Deze inhoudelijke verdieping geeft het museumbezoek 
nog meer waarde. 
Daarnaast bieden we gratis online themalessen. Door de kant en 
klare opzet zijn ze heel makkelijk inzetbaar. Ook kun je gemakkelijk 
onderdelen eruit gebruiken. 
Ons digitale educatieaanbod is te vinden via onze websites of op 
LessonUp: een online platform voor leerkrachten. 

TIP
Gratis online lespakket Slavernij niet voorbij. Dit interactieve 
lesprogramma gaat over actuele thema’s zoals oneerlijke 
handel, vooroordelen en racisme. Het zijn twee pakketten met 
verschillende werkvormen, video’s en discussievragen. Je kunt 
ze los van elkaar geven of onderdelen gebruiken. Het pakket is 
ontwikkeld voor groep 7 & 8 en de onderbouw vo en helpt om op 
een laagdrempelige manier met leerlingen over de sporen van 
slavernij te praten. 

Gratis bezoek leerkrachten
Leerkrachten kunnen gratis onze musea bezoeken. Bel of stuur 
een e-mail naar het museum van je keuze om je aan te melden.

Linnaeusstraat 2, Amsterdam
088-0042840
reserveren@tropenmuseum.nl
tropenmuseum.nl

Willemskade 25, Rotterdam
010-2707132
educatie@wereldmuseum.nl
wereldmuseum.nl

Steenstraat 1, Leiden
088-0042830
reserveren@volkenkunde.nl
volkenkunde.nl

Postweg 6, Berg en Dal
088-0042900
reserveren@afrikamuseum.nl
afrikamuseum.nl


