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Het Scheepvaartmuseum wil leerlingen én docenten inspireren en 
verrijken met het zeewaartse verhaal. Dat is het verhaal dat gaat 
over reizen naar het onbekende, over ontdekking en interactie met 
uiteenlopende nieuwe culturen, over samenwerken, ondernemen 
en durf. Hiermee brengen we het verleden tot leven en zetten we 
aan tot nadenken. Dieren aan Boord 

Met de klas naar Het Scheepvaartmuseum. En waar gaat het dan over?  
Natuurlijk over schepen! Aan boord van een schip leven niet alleen mensen,  
ook dieren. Bob van de Zee en Rinus de rat vertellen in een film verhalen en  
laten de kinderen kennis maken met de dieren aan boord van het schip.  
Leuk voor alle kinderen die nog nooit in een museum zijn geweest. 
Doelgroep: Groep 1,2
Periode: hoog- en laagseizoen
Duur:  60 minuten
Prijs 1-15 leerlingen: € 45,-
16-30 leerlingen € 90,-

Shoppen in de haven
Een boodschappenmand vol producten en grondstoffen… wat heeft dit  
met de Amsterdamse haven te maken? De leerlingen doen in groepjes  
mee aan het havenspel en ontdekken gaandeweg hoeveel ze zelf met  
de haven te maken hebben. In het laagseizoen ervaren de leerlingen  
aan boord van het VOC-schip hoe vroeger koopwaar vanuit Azië naar  
Amsterdam vervoerd werd. Ging dat heel anders dan nu?
In het hoogseizoen gaan de leerlingen mee op onze virtuele zeereis.  
Een reis door de tijd en maak alle emoties mee die bij een reis horen.
Doelgroep: Groep 6-8
Periode: hoogseizoen / laagseizoen
Duur: 90 min. / 120 min.
Prijs 1-15 leerlingen: € 90,-
16-30 leerlingen: € 180,-

Kom aan boord  
in de Gouden Eeuw
Zonder de scheepvaart geen Gouden Eeuw! Dat is het motto van dit programma 
waarbij de  leerlingen in de tentoonstelling ‘Zie je in de Gouden Eeuw’ luisteren 
naar de verhalen van mensen uit deze periode zoals zeeheld Michiel de Ruyter. 
Het is een tijd van macht en rijkdom, van uitbuiting en slavernij. En hoe zou het 
zijn geweest aan boord van een enorm VOC-schip? Eén ding is zeker: zonder de 
scheepvaart had Nederland geen Gouden Eeuw gekend.
Doelgroep: groep 6-8
Periode: hoog- en laagseizoen
Duur:  90/120 min.
Prijs 1-15 leerlingen: € 90,-
16-30 leerlingen: € 180,-

Informatie en boekingen 
Voor meer informatie over onze onderwijsprogramma’s of 
programma’s op maat kunt u een mail sturen naar onze afdeling 
educatie. 
Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, ontvangen  
wij je boeking graag zo vroeg mogelijk maar uiterlijk per e-mail  
of via het online reserveringsformulier twee weken voorafgaand  
aan het bezoek. 

Kattenburgerplein 1
1018 KK Amsterdam
T+31 (0)20 - 523 23 00 (maandag t/m donderdag  
tussen 13:00 en 17:00 uur)

educatie@hetscheepvaartmuseum.nl
www.hetscheepvaartmuseum.nl
Het Scheepvaartmuseum is dagelijks van  
9:00 – 17:00 uur geopend.

Prijs- en programmawijzigingen 
voorbehouden.

Het leven aan boord 
Ontdek met de klas het leven aan boord van verschillende schepen.  
Van een VOC-schip maar ook van moderne schepen. Om al deze schepen  
aan het varen te krijgen heb je matrozen nodig, soms een machinist en  
natuurlijk de kapitein. Maar hoe was nou het leven op een schip? En is dat  
erg veranderd door de tijd heen? In het onderwijsprogramma Het leven 
aan boord worden deze vragen samen met de museumdocenten beantwoord.  
Na het programma in de tentoonstelling volgt een bezoek aan het VOC-schip 
waar het leven aan boord in de praktijk wordt gebracht.
Doelgroep: Groep 3-8
Periode:  hoog- en laagseizoen
Duur: 90/120 minuten
Prijs 1-15 leerlingen:  € 90,-
16-30 leerlingen:  € 180,-
Dit programma is mede mogelijk gemaakt door: Zabawas

Monster of Knuffeldier 
Help, een monster onder de boot! De wereld onder water is anders en onbekend. 
En wat we niet kennen, daar fantaseren we over. In het schoolprogramma  
Monster of knuffeldier ontdekken de kinderen spelenderwijs en op een creatieve 
manier wat voor dier de walvis is en hoe wij mensen over hem denken.
Doelgroep: Groep 3 -5 
Periode: hoog- en laagseizoen
Duur: 90/120 min.
Prijs 1-15 leerlingen: € 90,-
16-30 leerlingen:  € 180,-

VOC-schip Amsterdam 
Kom aan boord van het VOC-schip Amsterdam! Neem een kijkje in de  
schippershut, de kombuis en de ruimtes voor de bemanning. Ontdek hoe  
de zeelieden leefden en werkten in de Gouden Eeuw. Waar moest je slapen? 
Wat kreeg je te eten? Hoe kon je met zo veel mensen, zo lang, aan boord 
van zo’n schip samenleven?
Doelgroep: alle groepen 
Periode: hoog- en laagseizoen
Duur: 60 min.
Prijs 1-15 leerlingen: € 45,-
16-30 leerlingen: € 90,-

 Sint Nicolaas Evenement 
  Sint Nicolaas anders eens vieren met je hele school?  

Het Scheepvaartmuseum heeft samen met een Amsterdamse school 
een programma ontwikkeld voor onder- en bovenbouw. De jongste  

kinderen gaan aan de slag met bestaande tradities. De bovenbouw gaat werken 
aan een moderner jasje voor het feest: Met de specerijen van pepernoten iets 
anders maken, rappen in plaats van  zingen, en iets nieuws voor de Sint ontwerpen. 
Kortom een Sint Nicolaas programma voor ‘gelovigen’ en niet meer ‘gelovigen’, 
zonder Sint en zonder Piet. Meer weten? Bel ons!
Doelgroep: alle groepen 
Periode: november & december 
Duur: 150 minuten (2,5 uur) 
Voor meer informatie kun je contact opnemen via  
educatie@hetscheepvaartmuseum.nl of via 020-5232 300

              Co-creatie School  
            & Het Scheepvaartmuseum 
Zit ‘jouw programma’ er niet bij of zoek je meer een programma op maat?  
In het laagseizoen (september t/m februari) denken we graag met je mee.   
Niet alles is mogelijk, maar wel meer dan je zou denken.  Zo hebben wij  
ervaring om projecten met de hele school te doen. Spannend! 
Doelgroep:  alle groepen  
Voor meer informatie kun je contact opnemen via  
educatie@hetscheepvaartmuseum.nl of via 020-5232 300

Het Scheepvaartmuseum &Co
Het Scheepvaartmuseum biedt ook verschillende  arrangementen 
aan. Zo kun je een leuk dagje uit plannen naar Het Scheepvaartmuseum  
en de Linnaeushof, Europa’s grootste speeltuin. Of maak de  combinatie  
met TunFun. Zo maak je van een museumbezoek een leuk dagje uit. 

              Teamuitje naar  
             het Scheepvaartmuseum
Ook docenten zelf zijn van harte welkom om kennis te komen maken met 
Het Scheepvaartmuseum, onze educatieve aanbod en onze educatoren en 
museumdocenten. Wat dacht je van een (inhoudelijk) teambuildingsprogramma? 
Wij kunnen het programma  geheel op de wensen van uw school samenstellen.  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling educatie 
(educatie@hetscheepvaartmuseum.nl).


