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Maand van het meekijken?
Tijdens de maand van het meekijken kunnen ieder jaar in de maand mei educatief
begeleiders en vrijwilligers een kijkje nemen bij een collega in een ander museum. Door mee
te kijken doen zij ervaringen op, kunnen ze vragen stellen over waarom iemand iets aanpakt
en krijgen ze inspiratie voor het nog beter geven van hun eigen educatieve activiteiten!

Maand van het meekijken voor vrijwilligers

Punten vanuit vrijwilligers die gebleken zijn tijdens de inventarisatie:
- Vrijwilligers vinden het een heel goed idee om bij anderen mee te kijken, maar veel

hebben nog niet eerder van de maand gehoord.
- Vrijwilligers geven aan dat zij beperkt zijn in hun tijd, ze doen dit vrijwilligerswerk

naast andere dingen. Daardoor is het het beperkter wanneer zij kunnen.
- Niet iedere vrijwilliger heeft behoefte om mee te kijken bij een collega in een ander

museum. Het kan leuk zijn, maar meer waarde om mee te kijken bij een collega in
het eigen museum.

Wat gaan we doen om te stimuleren dat vrijwilligers meedoen met de maand van het
meekijken:
Promotie:

- we maken een poster waar alle deelnemende musea op staan en sturen die naar alle
musea (ook degene die hun deuren niet openstellen).

- we maken een filmpje met daarin beelden vanuit verschillende musea en van
verschillende vrijwilligers. Daarbij de oproep om bij elkaar mee te kijken.

Vergroten mogelijkheid tot meekijken:
- in eerdere versies was het alleen mogelijk om mee te kijken bij een

schoolprogramma. Aangezien de taken van de vrijwilligers diverser zijn dan dat en
om meer mogelijkheden te geven om mee te kijken is aan de musea gevraagd of het
ook mogelijk is om bij andere activiteiten mee te kijken. Denk aan weekend- en
vakantie-activiteiten.

2021:
In 2021 was het door de toen geldende corona-maatregelen niet mogelijk om vrijwilligers en
educatief begeleiders fysiek naar een ander museum te laten reizen. Om verschillende
redenen werd ervoor gekozen om toch een variant op de normale maand van het meekijken
te doen.

- Bekendheid: de mogelijkheid om mee te kijken is niet bij iedereen bekend. Door het
toch in aangepaste versie door te laten gaan, horen vrijwilligers er meermaals van.

- Digitale activiteiten: in musea moesten er noodgedwongen activiteiten digitaal
worden uitgevoerd. Didactisch werkt dit heel anders dan als je een groep fysiek voor
je hebt. Hierin boodt het dus ook een goede mogelijkheid om van elkaar te
leren.

- Reisafstand: reizen naar een ander museum kost veel tijd. Door digitaal te
kunnen meekijken is er geen reistijd, waardoor het voor sommige mensen
mogelijk is om hier wel bij mee te kijken.
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Plan:
We bieden de mogelijkheid om bij vier digitale lessen mee te kijken in verschillende musea.

- Rijksmuseum Boerhaave (meekijken met klas)
- Tetem (meekijken met klas)
- Batavialand (geen klas aanwezig, test voor museum)
- Naturalis (meekijken met klas)

Bij de lessen waarbij een klas aanwezig is, wordt een klas vooraf gevraagd of zij hieraan
mee willen werken. Tetem vraagt een klas die al geboekt heeft. En voor Naturalis en
Boerhaave vragen we een school uit een wijk van Leiden waar de kinderen niet snel naar
een museum gaan met hun familie.

De meekijkers melden zich van te voren aan bij de SNNC of VSC. Tijdens de les zijn de
meekijkers op de achtergrond aanwezig. Dat wil zeggen dat ze hun geluid uitzetten en hun
webcam. Zodoende zorgen ze niet voor afleiding voor de leerlingen en de museumdocent.

Na de les is er een half uur de mogelijkheid om al je vragen als meekijker aan de persoon
die de les gegeven heeft te stellen. Waarom doe je dit op deze manier? Hoe vind je dit om te
doen? Etc. Dit gesprek wordt geleid door José (SNNC) en/of Marianne (VSC).

Verloop en reacties deelnemers
Verdeeld over de vier digi-lessen deden er zo’n 60 deelnemers mee. De animo verschilde
tussen twee keer enkele meekijkers bij Tetem tot 24 bij de online-gastles van Naturalis.

De reacties waren voornamelijk positief. Hieronder een aantal reacties:
Fijn dat de maand van het meekijken dit jaar toch door kon gaan! Het was leuk om weer een
kijkje bij anderen te nemen.
Helaas werkte mijn computer niet mee, daardoor heb ik niet mee kunnen kijken.
Handig zo digitaal! Nu kon ik makkelijk bij meerdere musea meekijken.
Het kost veel minder tijd doordat je digitaal kunt meekijken. Ook een idee voor de komende
jaren?

2022:
Plan:
25 musea (van de SNNC en VSC) doen dit jaar hun deuren open voor educatief begeleiders
en vrijwilligers.
Ter promotie maken we:

- Een poster met daarop een uitleg wat het is en welke organisaties meedoen door het
hele land heen.

- Een filmpje met de beelden van het vrijwilligersfilmpje als andere manier om
aandacht voor deze maand te vragen.

Om meer mogelijkheden tot bezoeken te geven:
- Musea die activiteiten in de vakantie en weekenden aanbieden stellen ook hun

deuren open voor educatief begeleiders en vrijwilligers die daarmee mee willen
kijken.

- Vrijwilligers kunnen hun reiskosten declareren bij hun eigen museum. De musea
verzamelen deze kosten en dit wordt vergoed vanuit het vrijwilligersproject.

2



Verloop en reacties deelnemers:
Uit de evaluatie van de Maand van het meekijken bleek dat er ondanks de extra promotie en
bredere mogelijkheden om ook in weekenden mee te kijken, minder meegekeken is als bij
de digitale versie in 2021. In totaal hebben 28 begeleiders en vrijwilligers bij een ander
museum meegekeken. Hierbij moet worden aangetekend dat tijdens de digitale maand van
het meekijken iedereen zich moest aanmelden om een deelname-link te krijgen waardoor
het aantal deelnemers overzichtelijker was vast te stellen. De coördinatoren van de 25
musea is gevraagd om een formulier in te vullen met het aantal deelnemers. Maar het was in
principe voor iedere vrijwilliger/begeleider mogelijk om zelf een afspraak in te plannen,
hierdoor is 28 het minimale aantal wat heeft meegedaan.

Degenen die hebben deelgenomen waren zeer enthousiast:
- Fijn om eens bij een ander te zien hoe zij dingen aanpakken!
- Leuk! Ik kwam voor een schoolprogramma maar ik kreeg er gelijk een hele

enthousiaste rondleiding door het hele museum bij!
- Is dit volgend jaar weer? Dan ga ik ergens anders kijken.

Redenen waarom mensen niet hebben deelgenomen aan deze maand waren:
- Geen tijd, er zijn veel groepen in het museum waardoor alle handjes hier nodig zijn.
- Vrijwilligers zijn gestopt, of hebben andere bezigheden nu overal alles weer opstart.

Er is na corona ineens weer zoveel te doen!
- Ik kijk liever mee binnen mijn eigen museum naar hoe collega’s het doen.
- Ik wist er te laat van.

Op de vraag of we door moesten gaan met de Maand van het meekijken is unaniem
gereageerd dat dit zeker gedaan moet worden. Wel werden enkele tips gegeven om dit een
volgende keer anders aan te pakken.

Tips voor volgende edities:
- Maand mei is niet voor ieder museum even handig, bij sommigen is het heel druk en

bij anderen juist heel rustig. Is doorlopend door het jaar heen meekijken niet gewoon
mogelijk?

- Promotie was nu begin april gestuurd (filmpje) en poster medio april. Volgende editie
eerder toesturen? Hoewel het dan weer vergeten kan worden aangezien het nog een
tijd duurt…

- Volgend jaar zitten we (hopelijk) niet meer zo met veel drukte en tekorten aan
personeel waardoor het meer mogelijk is om mee te kijken. Maar verspreid door het
jaar heen zou voor iedereen al meer mogelijkheden geven.
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