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Reizen met Rinus  
Alles over reizen met Rinus de Rat 

Rinus is de scheepsrat van het museum. Hij maakt zich 
klaar voor een lange reis aan boord van het VOC-schip 
Amsterdam. Maar wat moet hij meenemen? Samen met 
de kinderen bedenkt handpop Rinus wat er allemaal 
nodig is om op reis te gaan en hoe je een reis voorbe-
reidt. Kon je maar even in de toekomst kijken, dan wist 
je precies wat je nodig had. Of kan het ook anders?

Rondleiding VOC-schip
Rondleiding over de ‘must-see’ 
van Het Scheepvaartmuseum 

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?

Het verhaal van de Walvis

Rondleiding over de veranderende 
relatie tussen mens en walvis

Is het een monster, een lekker stuk vlees of een dier dat 
we moeten beschermen? Deze fascinerende expositie 
over de walvis laat leerlingen met steeds andere ogen 
naar dit slimme zoogdier kijken. Ze ontmoeten een 
levensgrote walvis en ontdekken hoe hij ruikt en voelt 
en hoe zijn hartslag klinkt. Een tentoonstelling die fas-
cinerende vragen oproept. Waarom is er zoveel op het 
dier gejaagd? Waarom vond men in de Gouden Eeuw dat 
walvissen zo enorm stonken? Waarom waren er walvis-
sen nodig om naar de maan te gaan? En hoe kan jij zelf 
helpen om te zorgen dat walvissen niet onnodig dood-
gaan door alle rommel die wij in de zee achterlaten.

Monster of Knuffeldier 
Gebruik je zintuigen en onderzoek

Help, een monster onder de boot! De wereld onder wa-
ter 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. Als kleine onderzoekers 
gaan de leerlingen in de tentoonstelling aan de slag.

Bij dit programma wordt geen bezoek gebracht 
aan het VOC-schip  Amsterdam

Het leven aan boord 
Samen op onderzoek

Ontdek met de klas het leven aan boord van verschil-
lende 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 dit programma 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.

Dit programma is mede mogelijk gemaakt door: Zabawas.

Kom aan boord in de 
Gouden Eeuw
Interactieve rondleiding

Zonder de scheepvaart geen Gouden Eeuw! Dat is het 
motto van dit programma. De  leerlingen luisteren in de 
tentoonstelling ‘Zie je in de Gouden Eeuw’ naar de ver-
halen van mensen uit deze periode, van de visserszoon 
Jan Jansz. Weltevree tot Michiel de Ruyter. Het is een 
tijd van macht en rijkdom, van uitbuiting en slavernij. 

Waar komt die rijkdom vandaan? Waar komt de term 
‘Gouden Eeuw’ eigenlijk vandaan? 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.

Shoppen in de haven
Leren in spelvorm

Een boodschappenmand vol producten en grond-
stoffen… 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. En hoe ging dat vroeger? De 
leerlingen ervaren aan boord van het VOC-schip hoe in 
de Gouden Eeuw koopwaar vanuit Azië naar Amsterdam 
vervoerd werd. Ging dat heel anders dan nu? 

‘GE’-Vlogger
Vlog jezelf terug naar de Gouden Eeuw

Jammer dat ze in de Gouden Eeuw geen korte filmpjes 
of vlogs hebben gemaakt om te vertellen hoe de mensen 
hun leven leefden. Misschien zouden we onze geschie-
denisles dan beter begrijpen. Of zouden we die vlogs 
alsnog kunnen maken? We gaan het proberen. Na een 
korte rondleiding maken de leerlingen aan de hand 
van een duidelijke opdracht een vlog over het dagelijks 
leven van hun hoofdpersoon. De filmpjes worden naar 
school gestuurd en kunnen een rol spelen bij de 
geschiedenisles.

Onvrije verhalen
Meedenken over ons slavernijverleden

In de media is steeds vaker aandacht voor het Ne-
derlandse slavernijverleden. Vaak leidt dit tot heftige 
discussies. Is dat nodig? In Het Scheepvaartmuseum 
gaan we op zoek naar het historische verhaal achter de 
Nederlandse slavenhandel en denken samen na over 
de gevolgen voor het nu. Wat heeft de slavenhandel 
bijvoorbeeld betekend voor de slachtoffers en hun 
nazaten? We kunnen de slavernij in de West én de Oost 
niet terugdraaien, maar wel onderdeel maken van een 
gezamenlijk verleden. Wat zijn dan de lessen die we 
kunnen leren?

Co-creatie School & 
Het Scheepvaartmuseum 

Zit  jouw gewenste programma er niet bij of zoek je meer 
een programma op maat? Er is veel mogelijk; in het 
laagseizoen (september t/m februari) denken wij graag 
met je mee.  

Met het team naar 
Het Scheepvaartmuseum 

Ook docenten zelf zijn van harte welkom om kennis te 
maken met Het Scheepvaartmuseum, ons educatieve 
aanbod, onze educatoren en museumdocenten. Het 
programma kunnen wij geheel op de wensen van het 
docententeam samenstellen. 

Contactgegevens 
Educatie

Wil je meer informatie over onze onderwijsprogramma’s 
of programma’s op maat? Neem dan contact op via:
T:  020 – 5232 300 (maandag t/m donderdag  

tussen 13:00 en 17:00 uur)
E: educatie@hetscheepvaartmuseum.nl 
I: www.hetscheepvaartmuseum.nl/bezoek/onderwijs 
Prijs- en programmawijzigingen voorbehouden.

boekingen

We ontvangen je boeking het liefst zo vroeg  
mogelijk, maar uiterlijk twee weken voorafgaand 
aan het bezoek. Dit kan per e-mail naar 
educatie@hetscheepvaartmuseum.nl 
of via het online reserveringsformulier op 
www.hetscheepvaartmuseum.nl/bezoek/onderwijs/bo. 

Bezoekadres

Kattenburgerplein 1 | 1018 KK | Amsterdam 
Het Scheepvaartmuseum is dagelijks van 
9:00 – 17:00 uur geopend.

ONDERWIJSAANBOD 
BASISONDERWIJS
SCHOOLJAAR 2018/2019

Water verbindt werelden. Schepen dragen de 
verhalen van deze werelden met zich mee en 
brengen mensen, culturen en gemeenschappen 
in contact met elkaar. Het Scheepvaartmuseum 
wil leerlingen én docenten hiermee inspireren. 
Daarbij gebruiken wij alle aspecten van onze 
maritieme topcollectie, waarmee we het 
verleden tot leven brengen en we aanzetten 
tot nadenken.
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Laag/Hoog

Reizen met Rinus - Alles over reizen met handpop Rinus de Rat √ 60 € 45 LS/HS √ √ √

Rondleiding VOC-schip - De ‘must-see’ van Het Scheepvaartmuseum √ 60 € 45 LS/HS √ √ √ √ √ √ √ √

Het verhaal van de Walvis - Rondleiding over de veranderende relatie tussen mens en walvis √ 90/120 € 90 LS/HS √ √ √ √ √ √

Monster of Knuffeldier - Gebruik je zintuigen en onderzoek 120 € 90 LS √ √ √ √

Het leven aan boord - Samen op onderzoek √ 90/120 € 90 LS/HS √ √ √

Kom aan boord in de Gouden Eeuw - Interactieve rondleiding √ 90/120 € 90 LS/HS √ √ √

Shoppen in de Haven, Toen & Nu - Leren in spelvorm √ 120 € 90 LS √ √ √

‘GE’-Vlogger - Vlog jezelf terug naar de Gouden Eeuw √ 120 € 90 LS √ √ √

Onvrije Verhalen - Meedenken over ons slavernijverleden √ 120 € 90 LS/HS √ √

Hoogseizoen:  1 maart - 13 juli 2019
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NIEUW!


