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Opzet opleiding en training vrijwilligers
In deze handleiding staat een beschrijving van activiteiten voor opleiding en training van 
vrijwilligers van SNNC-musea en Leren Doe je Samen (LDJS)-leden. De activiteiten zijn 
gericht op educatie en interactie met publiek. Activiteiten kunnen flexibel ingezet worden in 
verschillende musea, afhankelijk van museum, type activiteit en ervaring van vrijwilligers. In 
onderstaande tabel wordt per onderwerp een korte beschrijving gegeven. Naar relevante 
documenten, filmpjes en instructies wordt per onderdeel verwezen. 

● doel: aanbieden van een samenhangend pakket van educatieve trainingen voor
vrijwilligers van SNNC-musea / LDJS-leden.

● doelgroep: vrijwilligerscoördinatoren, -begeleiders en -trainers van SNNC-musea.
● vorm: korte sessies van ongeveer 30 minuten. Er zijn algemene sessies gericht op

educatieve werkwijze en didactiek van SNNC-musea en sessies meer specifiek
gericht op de inhoud van activiteiten in een museum. Ook zijn sessies specifiek voor
nieuwe vrijwilligers en sessies voor reeds actieve vrijwilligers.

Onderwerp Werkvorm Voor wie

instructie:
doel, opzet trainingen

deze handleiding vrijwilligers-
coördinator, -trainers

1. educatie bij SNNC-musea: 
museumdidactiek en 
onderzoekend leren

terug te kijken webinar, maar kan 
ook live in een museum 
uitgevoerd worden

nieuwe vrijwilligers

2. interactie met publiek: 
gesprekken voeren, 
presentatie, houding

(live) activiteiten in een museum nieuwe en actieve 
vrijwilligers

3. training in praktijk: 
voorbeelden van activiteiten

diverse sessies met inhoudelijke 
activiteiten (in museum en/of 
online)

nieuwe en actieve 
vrijwilligers

4. intervisie:
leren van collega’s

observeren en feedback, 
activiteiten samen bespreken

nieuwe en actieve 
vrijwilligers

5. begeleiding en coaching: 
feedback geven en 
beoordelen

observatie en feedback geven 
door vrijwilligerscoördinatoren 
met observatieformulieren

vrijwilligers-
coördinator, -
trainers

Waarom, voor wie en hoe?
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1. Educatie bij SNNC-musea
1. Werken bij een van de natuurhistorische musea van Nederland als vrijwilliger, wat

maakt het leuk, wat kun je verwachten en hoe doen andere vrijwilligers dit? Een 
filmpje van vrijwilligers van de verschillende musea geeft hier een allereerste beeld 
van voor een nieuwe vrijwilliger. Zo heeft hij/zij een beeld van het werk maar weet 
ook gelijk van het samenwerkingsproject tussen SNNC-musea. Zie deze link.

22. Als verdere eerste introductie op het werken bij een SNNC-/LDJS-museum kun je
een sessie organiseren om het te hebben over:

- hoe denken wij over educatie in een natuurmuseum (verwondering en leren)?
- hoe ga je in interactie met publiek (objecten, gesprekken, vragen,

onderzoeken)?
- hoe gaan je om met verschillende doelgroepen in het museum (diversiteit en

rollen van bezoekers)?
- hoe kun je verder ontdekken en leren (leeromgevingen, inhoudelijke

verdieping)?

Deze sessie is voor nieuwe vrijwilligers, maar kan ook gebruikt worden voor 
vrijwilligers die al wat langer bij het museum werken ter opfrissing.

Voor deze sessie kun je deze presentatie gebruiken. De inhoud van de presentatie 
kun je hier bekijken. Pas aan met meer voorbeelden uit je eigen museum als je dat 
prettiger vind. 

Geen tijd om deze sessie zelf te geven? Of zijn er vrijwilligers die hier niet bij 
kunnen zijn? De sessie is eerder online gegeven en terug te kijken via deze link. 

Werkvormenwaaier LDJS

1.

2.

Extra
Aanvullend kunnen coördinatoren en/of vrijwilligers samen nog documenten doornemen:

- artikelen over museumdidactiek en onderzoekend leren
- documenten waarop de activiteiten in het museum gebaseerd zijn:
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Rubric onderzoekend leren LDJS

https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/Artikelen-museumdidactiek-bij-elkaar-in-een-pdf.pdf
https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/SNNC-leren-doe-je-samen-Werkvormenwaaier.pdf
https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/Presentatie-Introductie-educatie-SNNC-musea.pdf
https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/Info-bij-dias-Introductie-educatie-SNNC-musea.pdf
https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/SNNC-leren-doe-je-samen-Rubric.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=P9eqlQI2AK0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U76To8WXypo&list=PLcSXWG5GrK2gy6a0b3LJT9PRHrhxL5vW0&index=7


2. Interactie met publiek: presentatie/houding
In deze sessie(s) kun je met vrijwilligers bespreken en ze laten ervaren hoe ze in gesprek 
kunnen gaan met bezoekers. Welke vragen stel je, waar ga je staan, welke houding neem je 
aan? Deze onderwerpen kun je in één of twee sessies in je eigen museum doen met behulp 
van deze presentatie. Laat deelnemers vooraf een favoriet object meenemen van thuis, of 
verzamel er een aantal in het museum. Het belangrijkste doel is om vrijwilligers 
hulpmiddelen te geven om zelf gesprekken te voeren en interactie te zoeken met publiek. 
Zie dit document voor meer informatie per dia. Je kunt hier ook tips geven over wat wel en 
niet te doen bij gesprekken met (grote) groepen.

3. Training in praktijk: voorbeelden van activiteiten
Hieronder staan voorbeelden van activiteiten van verschillende musea en enkele vormen 
waarin je activiteiten kunt trainen met je vrijwilligers. Deze activiteiten en werkvormen 
dienen als inspiratie. Wil je zelf voor je vrijwilligers ook zo'n filmpje opnemen? Maak dan 
eerst een script (zie dit voorbeeld) en zie deze beschrijving voor het makkelijk in elkaar 
zetten van een dergelijk filmpje. 

1. NHMM - Schatgraven in de ENCI-groeve (filmpje)
En buitenactiviteit in de ENCI-groeve. Krijg een indruk van de activiteit en tips/tricks waar je 
aan moet denken tijdens het begeleiden van deze activiteit. Ook handig voor vrijwilligers 
die bij andere musea buitenactiviteiten begeleiden.

2. Naturalis - Welk bot is het? (script, filmpje)
Een activiteit waarbij families zelf botten kunnen onderzoeken. Hoe kun je hen hierbij als 
vrijwilliger helpen? Doorloop de activiteit en krijg tips/tricks over hoe je situaties aan kunt 
pakken. Ook voor andere vrijwilligers geeft dit een indruk van het begeleiden van 
activiteiten. 
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https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/vrijwilligers-SNNC_gesprekken-en-vragen.pdf
https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/SaZ_Excellentiebevordering_OOL_kwaliteitskaart.pdf
https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/NHMM-Schatgraven-filmpje-voor-vrijwilligers.mp4
https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/Info-bij-dias-Gesprekken-en-vragen.pdf
https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/NHMM_Script-Schatgraven-ENCI-groeve_2021.pdf
https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/Naturalis-training-in-de-praktijk-opzet-filmpje.pdf
https://youtu.be/BBp6Db1wy0g
https://youtu.be/IHOrQgrpiLI


5. Begeleiding en coaching:
Vrijwilligers willen (net als andere medewerkers) graag weten waarom ze dingen moeten 
doen, wat er van ze verwacht wordt en of ze het goed doen. Om hier duidelijkheid over te 
geven kun je als vrijwilligerscoördinator een manier vinden om vrijwilligers te begeleiden 
en te coachen in hun werk. Hiervoor kun je de volgende presentatie bekijken of bespreken 
met collega’s die ook met vrijwilligers werken. Informatie per dia is hier te vinden. 

Voor de beoordeling en coaching kun je gebruik maken van observatie- en evaluatie 
instrumenten (vertel je vrijwilliger altijd welke rol je hebt, wanneer je komt kijken). Of je kunt 
natuurlijk de formulieren aanpassen naar de situatie in jouw museum. Zie voor 
voorbeeldformulieren: schoolvrijwilligers en publieksvrijwilligers. 

Hoe kunnen vrijwilligers leren van (ervaren) collega’s? Afhankelijk van het aantal vrijwilligers 
en hun ervaring zijn er verschillende mogelijkheden om vrijwilligers betrokken te houden en 
zichzelf te laten ontwikkelen. Onderzoek en bespreek in je eigen museum wat voor jullie kan 
werken.

- Beginnende (en ervaren) vrijwilligers leren veel van meekijken met collega’s. Dit
leereffect wordt groter als het meekijken enige richting krijgt:

- bespreek vooraf samen met de vrijwilliger(s) hoe observeren het beste werkt
en wat je van ze verwacht. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld deze presentatie
(maak een kopie, pas hem eventueel aan naar de situatie in jouw museum).
Zie hier voor meer informatie per dia.

- hier kun je ook opgenomen filmpjes met collega’s gebruiken en bespreken
wat opvalt (zie ook presentatie onder punt 2. interactie met publiek).

- vrijwilligers observeren (betaalde) collega’s met behulp van een
observatieformulier. Vrijwilligers bedenken vooraf bij wie ze gaan kijken en
waar ze op willen letten.

- vrijwilligers en (betaalde) educatief medewerkers evalueren samen een
schoolprogramma of familieactiviteit met behulp van een zelfevaluatieformulier.

- voor meer ervaren vrijwilligers is het zinvol om samen lastige situaties te bespreken
en van elkaar te leren. Hiervoor kun je bijv. het basismodel intervisiegesprekken
gebruiken. Organiseer zo’n intervisie sessie altijd onder begeleiding van een
(vrijwilligers)coördinator. Zorg ervoor dat je een vertrouwde omgeving creëert waarin
vrijwilligers zich uitgenodigd voelen om lastige of confronterende situaties te
bespreken (alles blijft binnenskamers).

4. Intervisie
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https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/Zelfevaluatie-samenwerking-vrijwilliger.pdf
https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/Basismodel-intervisiegesprekken-Universiteit-Utrecht.pdf
https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/Evaluatieformulier-educatievrijwilligers.pdf
https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/Evaluatieformulier-publieksvrijwilligers.pdf
https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/Observatieformulier-vrijwilligers.pdf
https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/Introductie-observeren-en-feedback-vrijwilligers.pdf
https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/Info-bij-dias-Introductie-observeren-en-feedback-vrijwilligers.pdf
https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/Crash-course-observeren-vrijwilligerscoordinatoren-.pdf
https://natuurmusea.nl/wp-content/uploads/Info-bij-dias-Crash-course-observeren-vrijwilligerscoordinatoren.pdf



