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BOOTKAMP  
Hét introductieprogramma 
voor het Voortgezet Onderwijs 

Nieuw in de brugklas? Dat is een heel avontuur voor 
leerlingen. Elkaar leren kennen, weten wat samenwer-
ken is en de nieuwe cultuur van de school begrijpen. 
Een uitdaging die te vergelijken is met die waar hun 
leeftijdsgenoten voor stonden toen zij in de 17de  en 18de 
eeuw aan boord van een VOC-schip stapten. BOOTKAMP 
is een fysiek programma waarbij het niet gaat om ken-
nis, maar over de vraag hoe je samen met je mede-
leerlingen aan die kennis komt en die kennis deelt. 

BOOTKAMP heeft de Europese educatieprijs toegekend gekregen. 
Dit programma wordt alleen aangeboden in september.

‘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.

Zie de Zee
Creatief programma met dans, 
theater en beeldende kunst 

Dat Het Scheepvaartmuseum óók interessant is voor 
het vak CKV laten we graag zien met Zie de Zee. In dit 
creatieve programma maken leerlingen op verschillende 
manieren kennis met de zee. Hierbij zijn dans, theater 

en beeldende kunst het uitgangspunt. Voordat de 
leerlingen zelf aan de slag gaan, in de door hun gekozen 
discipline, zoeken ze naar inspiratie in verschillende 
tentoonstellingen. Aan het eind van het programma 
laten zij aan elkaar zien wat zij tijdens de verschillende 
workshops hebben geleerd en gemaakt.    

HavenPromotieTeam
Zelf een promotiefilm maken 
over werken in de haven 

En… actie! We gaan reclamefilmpjes maken voor 
Zeehaven Amsterdam. De leerlingen bezoeken de ten-
toonstelling Haven 24|7 en gebruiken dit als decor voor 
hun filmpjes. Hoe werkt het in de Amsterdamse haven? 
Welke beroepen zijn er? De leerlingen bepalen zelf wat 
zij willen laten zien in hun eigen creaties. 

Onvrije verhalen 
Meedenken over ons slavernijverleden

In de media is steeds vaker aandacht voor het Nederland-
se 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 sla-
vernij 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?

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.

Rondleiding VOC-schip
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?

Zout DNA
Jouw identiteit, die van Nederland 
en de rol van de zee 

Wat is de Nederlandse identiteit en speelt de zee een  
rol  daarin? Nederland is al eeuwen nauw verbonden 
met de zee. De zee als manier om geld mee te verdienen, 
om andere werelden mee te verkennen en als inspiratie 
voor kunstenaars! De collectie en het VOC -schip stimu-
leren de leerlingen om samen te onderzoeken hoe zout 
ons DNA nou eigenlijk is. Een programma dat mooi past 
bij het vak maatschappijleer.
 

Eindexamen rondleiding
Werken met kenmerkende aspecten in spelvorm 

De kracht van het museum is het verbeelden van 
inhoud. Daarom heeft  Het Scheepvaartmuseum een 
interactieve  rondleiding ontwikkeld over de kenmer-
kende aspecten uit (de aanloop naar) de Gouden Eeuw. 
De basis van de welvaart in die periode ligt in de han-
delseconomie, van moedernegotie  tot slavenhandel. 

In een korte tijd passeren vele relevante begrippen de 
revue met aansprekende objecten en verhalen, waarbij 
de leerlingen zelf de kenmerkende aspecten hanteren. 
Tot slot hebben de leerlingen al hun kennis nodig tijdens 
een onderlinge strijd in een escaperoom-achtige setting.

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

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/vo. 

Bezoekadres

Kattenburgerplein 1 | 1018 KK | Amsterdam 
Het Scheepvaartmuseum is dagelijks van 
9:00 – 17:00 uur geopend.
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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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Seizoen 
Laag/Hoog VMBO H/V VMBO H/V VMBO H/V VMBO H/V H/V V

BOOTKAMP - Hét introductieprogramma voor het VO √ 150 In overleg september √ √

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

Zie de Zee - Creatief programma met dans, theater en beeldende kunst 120 € 90 LS √ √ √ √

HavenPromotieTeam - Zelf een promotiefilm maken over werken in de haven √ 90/120 € 90 LS/HS √ √ √

Onvrije verhalen - Meedenken over ons slavernijverleden √ 120 € 90 LS √ √ √ √ √ √

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

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

Zout DNA - Jouw identiteit, die van Nederland en de rol van de zee √ 90/120 € 90 LS/HS √ √ √

Eindexamen rondleiding - Werken met kenmerkende aspecten in spelvorm 90 € 90 LS/HS √ √

Hoogseizoen:  1 maart - 13 juli 2019

NIEUW!


