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Samenvatting
Aan het tweejarige project Leren doe je Samen doen dertien Nederlandse musea met
natuurhistorische collecties mee. Zij stellen zich ten doel de kwaliteit van de gezamenlijke
educatie voor het primair onderwijs (PO) te verhogen. Gedurende de eerste fase van het
project is door middel van vragenlijsten, interviews en lesobservaties geïnventariseerd hoe
de PO-educatie op dit moment is vormgegeven en op welke vlakken de musea willen
professionaliseren, ontwikkelen en samenwerken. De inventarisatie spoorde medewerkers
van de musea aan om actief na te denken over educatie bij hun instelling. Door deze
zelfreflectie kwamen medewerkers van meerdere musea tot nieuwe inzichten en werden zij
zich nog bewuster van hun specialismen, sterke punten en mogelijkheden tot verbetering.
1)
Op welke wijze is de PO-educatie op het gebied van natuur(historie)
vormgegeven bij de aangesloten instellingen?
Uit de inventarisatie blijkt dat er veel verschillen zijn tussen de musea. Het percentage
bezoekers dat de musea bezoekt in schoolverband loopt uiteen van 2 tot 22 procent. Een
deel van de musea focust zich volledig op natuur(historie) waar andere musea zich mede op
cultuurhistorie richten. De musea bieden bijna allemaal lesprogramma’s voor alle groepen
van het basisonderwijs. Drie musea hebben aparte lessen ontwikkeld voor het speciaal
onderwijs. Veel musea ontvangen gemeentesubsidies waardoor zij hun lessen gratis of
tegen gereduceerd tarief kunnen aanbieden. Prijzen lopen uiteen van €1,21 tot €5,73 per
leerling excl. subsidie en €0 tot €4,58 incl. subsidie. Lessen worden gegeven in
tentoonstellingen, educatieve ruimten en buiten in de natuur. De meeste musea bieden
bewust geen lessen aan op scholen.
De grootte van de educatieve afdelingen wisselt sterk, variërend van één tot meer dan tien
medewerkers. De taken en verantwoordelijkheden zijn daarmee ook op sterk wisselende
manieren verdeeld. In zes musea zijn uitvoer en ontwikkeling van lessen gescheiden. Bij
zeven musea geven lesontwikkelaars op vaste basis lessen. Zij nemen tussen de 25% tot
90% van de lessen voor hun rekening. Er zijn daarnaast o.a. vrijwilligers, stagiaires,
freelancers, en medewerkers van educatieve (ontwikkel-)afdelingen betrokken bij
museumeducatie. Zij worden ingewerkt op lessen door inwerkdocumenten en actief
meelopen en ontvangen feedback als zij zelf lessen gaan geven. De achtergronden,
beweegredenen en wensen voor trainingen verschillen tussen de medewerkers. Momenteel
is er veel verschil in trainingen die musea bieden, uiteenlopend van duurzame
opleidingstrajecten tot het volledig ontbreken van trainingen.
Medewerkers die lessen ontwikkelen, gebruiken diverse criteria bij het ontwikkelen van
nieuwe lessen. Veel musea gebruiken de kerndoelen en zes musea werken met
gedocumenteerde richtlijnen en kwaliteitseisen. Uit gesprekken blijkt dat bij het ontwikkelen
ervaring, gevoel en diversiteit belangrijk zijn. Musea gebruiken talloze werkvormen en
hebben veel belangstelling voor best practices van andere musea. Onderzoekend en
ontwerpend leren staat sterk in de belangstelling en wordt in sterk wisselende mate al
gebruikt. De knelpunten die ontwikkelaars tegenkomen bij het ontwikkelen van hun lessen
variëren. Een gedeelte kan worden opgevangen door meer contact via Leren doe je samen,
een deel is daarvoor te museumspecifiek. Ontwikkelde lessen worden in de meeste gevallen
getest door testklassen op laagdrempelige, informele wijze. Reeds bestaande programma’s
worden op diverse manieren geëvalueerd. Ten eerste wordt informatie ingewonnen via
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schooldocenten door korte, informele gesprekken direct aansluitend op de lessen. Een
beperkt aantal musea verstuurt na de les evaluaties naar docenten.
De musea werken samen met diverse instellingen. Contacten met pabo’s, hogescholen en
universiteiten zijn vaak gerelateerd aan stages. Veel musea hebben contact met lokale
cultuurkoepels. Zij tonen (gedeelten van) het lesaanbod en verwerken in sommige gevallen
ook boekingen. Daarnaast zijn diverse musea lid van de Museumvereniging, VSC en
(internationale) samenwerkingsverbanden.
2)
Op welke gebieden willen de aangesloten instellingen zich verder ontwikkelen,
samenwerken en kwaliteit verhogen?
De punten waarop musea willen samenwerken komen deels overeen en zijn deels
verschillend. Alle musea hebben in de laatste jaren in verschillende onderwerpen
geïnvesteerd. Op diverse vlakken zijn specialisten en voorlopers aan te wijzen waar andere
musea van kunnen leren. De musea stellen zich zeer open op het gebied van educatieve
activiteiten. Medewerkers geven aan van elkaar te willen leren en materialen uit te willen
wisselen. Het delen van kennis en kunde staat centraal. Door gezamenlijke richtlijnen te
ontwikkelen gaat de kwaliteit van het gezamenlijke onderwijs omhoog. Onderzoekend en
ontwerpend leren is een veelgenoemd onderwerp, zowel binnen onze musea alsmede in het
veld. Musea willen professionaliseren m.b.t. het trainen en inwerken van hun medewerkers
en vrijwilligers. Daarnaast willen zij investeren in goede evaluatiemethoden en manieren om
de kwaliteit van hun lessen te bewaken. Op het gebied van samenwerking zouden de musea
meer contact willen met PO-scholen, pabo’s en universiteiten.
In de resultatensectie zijn 10 overkoepelende thema’s geïdentificeerd waar musea zich op
willen focussen:
Educatieve activiteiten: richtlijnen, collectie, werkvormen en onderzoekend leren.
Training en Professionalisering: inwerken, trainingen, evalueren en kwaliteitscontrole.
Samenwerkingen: PO-scholen, pabo’s, hbo-scholen en universiteiten.

Conclusie
De projectpartners zijn zeer betrokken en staan ondanks hun beperkte beschikbare tijd zeer
open voor samenwerking. Uit de inventarisatie blijkt dat de deelnemers van het project een
rijke en gevarieerde poule vormen met diverse kwaliteiten en specialismen, uitdagingen en
ontwikkelpunten. Door inzicht in de vele verschillen tussen de organisaties zijn diverse
kansen geïdentificeerd en is inzichtelijk geworden waar musea elkaar kunnen aanvullen en
versterken. De kwaliteitsverhoging van het gezamenlijke aanbod kan door twee vormen van
samenwerking worden bereikt. Ten eerste door het uitwisselen van reeds opgedane kennis
en expertise. Ten tweede door het opstellen van gezamenlijke richtlijnen en
evaluatiemethoden en het collectief aangaan van nieuwe uitdagingen.
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Voorwoord
Verwondering, nieuwsgierigheid en onderzoeken blijken, naast natuurhistorische collecties,
de musea die samenwerken in Leren doe je samen te verbinden. Op basis van deze
gemeenschappelijkheid en gedeelde bevlogenheid om kinderen enthousiast te maken voor
de rijkdom van de natuur, werken we met veel plezier samen op gebied van educatie. Dat is
belangrijk, omdat er in Nederland zoveel aanbod is voor kinderen binnen schooltijd en de
vrije tijd, dat het zicht op het bos door de bomen danig gehinderd wordt. Deze
samenwerking resulteerde halverwege 2015 in een educatief statement ‘van verwondering
naar wetenschapswijsheid’. En dankzij een bijdrage van het Mondriaan Fonds kunnen we
met dertien musea twee jaar lang serieus werk maken van onze educatieve samenwerking.
De deelnemende musea delen een passie voor educatie, maar we zijn vooral blij omdat we
binnen dit project iedereen die met ons in contact komt de rijkdom van de natuur op een
bijzondere wijze kunnen laten ervaren. In samenhang en verspreid over het land. Ons
gezamenlijk educatief statement concludeert dan ook:
"Het museum wordt de plek om te verwonderen, te leren, te ontdekken en te onderzoeken.
Alleen of samen, binnen schooltijd of in de vrije tijd, en of je nu elke week door de duinen
struint of nog geen mees van een mus kan onderscheiden, je bent altijd welkom."
Yuri Matteman, Hoofd Educatieve Ontwikkeling, Naturalis Biodiversity Center

Bedankt
Zonder de medewerking van vele mensen was deze inventarisatie niet mogelijk geweest. Ik
wil iedereen van harte bedanken. Vrijwilligers, educatief medewerkers, medewerkers van
andere afdelingen, freelancers en directeuren maakten ruim tijd voor vragenlijsten,
lesobservaties en interviews. De open gesprekken en ingevulde vragenlijsten hebben
geresulteerd in een grote hoeveelheid data die we konden verwerken in dit
inventarisatierapport. Bedankt voor de grote gastvrijheid die ik heb mogen ervaren.
Ook willen we het Mondriaan Fonds bedanken voor de financiële ondersteuning en daarmee
mede mogelijk maken van Leren doe je samen.
Marianne Benning, Projectcoördinator Leren doe je samen
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Inleiding
Aanleiding
Op 25 januari 2016 vond de kickoff- meeting plaats van het tweejarige project 'Leren doe je
samen'. Dertien musea met natuurhistorische collecties uit heel Nederland zijn betrokken bij
deze educatieve samenwerking, die mede mogelijk is gemaakt door het Mondriaan fonds.
Het doel van het project is om door actief samen te werken de gezamenlijke kwaliteit van het
educatief aanbod te verhogen. Het project bestaat uit twee delen: een inventarisatiefase en
een pilotfase. Resultaten uit de inventarisatie worden gebruikt voor het opstellen van een
plan van aanpak voor de pilotfase.

Doel en onderzoeksvragen
Het doel van deze inventarisatie is inzicht te krijgen in de huidige activiteiten rondom
educatie voor het primair onderwijs bij de dertien aangesloten instellingen. Voor deze
inventarisatie zijn twee onderzoeksvragen opgesteld:
1. Op welke wijze is de PO-educatie op het gebied van natuur(historie) vormgegeven bij
de aangesloten instellingen?
2. Op welke gebieden willen de aangesloten instellingen zich verder ontwikkelen,
samenwerken en kwaliteit verhogen?

Partners
Tabel 1 Deelnemende instellingen aan Leren doe je samen.
Naam Museum

Plaats

Afkorting

Ecomare

De Koog

ECO

Hortus botanicus

Leiden

HBL

Museon

Den Haag

MSN

Museum TwentseWelle

Enschede

MTW

Natura Docet Wonderryck Twente

Denekamp

NDWT

Naturalis

Leiden

NAT

Natuurhistorisch Museum Maastricht

Maastricht

NHM

Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Rotterdam

NMR

Natuurmuseum Brabant

Tilburg

NMB

Natuurmuseum Fryslân

Leeuwarden

NMF

Natuurmuseum Nijmegen

Nijmegen

NMN

Teylers Museum

Haarlem

TEY

Universiteitsmuseum Utrecht

Utrecht

UMU
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Methode
De inventarisatie bestond uit een vragenlijst en een bezoek aan de dertien musea waar
lesobservaties, diepte-interviews en gedetailleerde vragenlijsten op het programma stonden.
Daarnaast stond aan het begin van de inventarisatiefase een gezamenlijke reis naar
Londen. In het Natural History Museum en Grant Museum of Zoology hebben we ervaren
hoe de educatie daar is vormgegeven.
In de periode van 18 april tot 16 juni 2016 is elk deelnemend museum bezocht. Gedurende
twee dagen, of bij uitzondering een lange dag, zijn interviews afgenomen, vragenlijsten
behandeld en lessen geobserveerd. Per museum zijn een of meerdere personen
afgevaardigd om namens de instelling mee te werken aan de inventarisatie. In totaal is er
met 61 museummedewerkers gesproken (bijlage 1).

1. Vragenlijst
Voorafgaand aan het bezoek van de projectcoördinator is aan alle deelnemers een online
vragenlijst verstuurd met 63 vragen (bijlage 2). Deze vragenlijst is opgesteld in samenspraak
met alle deelnemende musea en met ondersteuning van de didactisch ontwikkelaar van
Naturalis en vormde de basis voor het verdiepende interview.

2. Verdiepende interviews
De ingevulde vragenlijst is tijdens het inventarisatiebezoek volledig besproken en uitgediept
met de vaste educatieve medewerkers en/of hoofden educatie. Daarnaast zijn ook de
educatieve ruimtes bezocht, lesmaterialen getoond en samenwerkingsverbanden nader
toegelicht.

3. Observeren lessen
In ieder museum is bij een of enkele educatieve activiteiten meegekeken. Doel hiervan was
een algemeen beeld te krijgen van de werkwijze en aanpak van het museum en de
medewerkers. Tevens was dit een eerste kennismaking met de
vrijwilliger/freelancer/medewerker die later gevraagd werd om mee te werken aan een
interview.

4. Interviews vrijwilligers/freelancers/stagiaires
Wanneer een museum vrijwilligers, freelancers en/of stagiaires in dienst had, is waar
mogelijk een afspraak ingepland voor 30 a 60 minuten om te praten over o.a. motivatie,
inwerken, groepssfeer, vergoedingen en verbeterpunten. Hiervoor werd een andere
vragenlijst als leidraad gebruikt (bijlage 3).

5. Aanvullende informatie
Als aanvulling op de data verzameld in de musea zijn onder andere de websites van de
dertien partnerinstellingen geraadpleegd voor informatie zoals bijvoorbeeld prijzen van
educatieve programma’s en entreeprijzen.
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Londenreis
De tweedaagse reis naar Londen heeft inhoudelijk informatie opgeleverd en heeft de
deelnemers aan Leren doe je samen dichter bij elkaar gebracht. Tijdens het bezoek aan het
Natural History Museum (NHM) en het Grant Museum of Zoology (GMZ) zijn ons meerdere
activiteiten aangeboden. In bijlage 4 staat een reisverslag.

6. Vastleggen en verwerking
De verzamelde gegevens zijn per museum vastgelegd in een ID-sheet. De 13 sheets
werden vervolgens geanalyseerd. In bijlage 10, in een apart document, zijn ID-sheets
opgenomen. In enkele pagina’s staat algemene museumspecifieke algemene informatie,
informatie over medewerkers, ontwikkeling en uitvoer van lessen voor het primair onderwijs
en samenwerkingen met andere partijen. De belangrijkste overeenkomsten en verschillen,
conclusies en aandachtspunten zijn genoemd in het rapport.

Resultaten
In deze resultatensectie wordt een aantal kenmerken van de musea met elkaar vergeleken
met het doel overeenkomsten en verschillen bloot te leggen. De resultaten zijn ingedeeld in
vijf hoofdstukken:
1. Algemeen
2. Medewerkers
3. Ontwikkelen en evalueren
4. Samenwerkingen
5. Projectplannen Leren doe je Samen

Algemeen
Aantal bezoekers
De dertien musea aangesloten bij Leren doe je samen ontvangen jaarlijks samen 1.513.239
bezoekers. Een gedeelte hiervan bezoekt het museum in schoolverband. In totaal
ontvangen de dertien musea 178.577 bezoekers per jaar in schoolverband vanuit PO en VO.
De verdeling hiervan is weergegeven in tabel 2.
Gemiddeld komt hiermee 12% van het totale aantal bezoekers in schoolverband. Het
hoogste relatieve aandeel scholieren wordt ontvangen door Natuurmuseum Brabant (22%),
Naturalis (20%) en het Museon (18%). Het relatief minste aantal bezoekers in
schoolverband komt naar Teylers (6%), Ecomare (4%) en Hortus botanicus Leiden (2%).
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Tabel 2 Bezoekersaantallen per jaar van de musea met natuurhistorische collecties en
aandeel jaarlijkse bezoekers in schoolverband.
Museum

Bezoekers
per jaar

Bezoekers per
jaar in
schoolverband

Percentage
bezoekers in
schoolverband

Natuurmuseum Nijmegen

17500

1696

10%

Natuurhistorisch Museum Maastricht

34000

3500

10%

Natura Docet Wonderryck Twente

40000

3000

8%

Natuurhistorisch Museum Rotterdam

44000

3589

8%

Museum TwentseWelle

45000

8000

18%

Natuurmuseum Fryslân

60000

6000

10%

Natuurmuseum Brabant

68000

15000

22%

Universiteitsmuseum Utrecht

74000

5700

8%

Teylers Museum

136189

8691

6%

Hortus botanicus Leiden

150000

3000

2%

Museon

235000

43000

18%

Ecomare

270000

10401

4%

Naturalis

339550

67000

20%

Totaal

1513239

178577

12%

Verschillen in presentatie en focus
De musea aangesloten bij dit project beheren gevarieerde collecties met natuurhistorische
objecten. Denk hierbij aan opgezette dieren, fossielen, gedroogde en levende planten,
insecten, schelpen etc. De wijze van presenteren, focus en het gebruik van collectie bij POeducatie wisselt sterk.
Natuurhistorisch of cultuurhistorisch
De focus bij Naturalis, Natuurmuseum Fryslân, Natuurmuseum Brabant en Natuurhistorisch
Museum Rotterdam ligt volledig bij de natuur(historie). Alle PO-lessen zijn hier ook direct of
indirect aan gerelateerd. Van oudsher zijn ook Natuurhistorisch Maastricht en
Natuurmuseum Nijmegen musea met een focus volledig op natuur(historie). Momenteel zijn
hier echter grote veranderingen gaande door fusies en vernieuwingen. Beide musea zullen
zeer intensief gaan samenwerken met culturele instellingen waardoor de focus verandert
van volledig natuur(historisch) naar een combinatie natuur- en cultuurhistorisch.
In het Museon, Museum TwentseWelle en Teylers wordt in de presentatie natuur- en
cultuurhistorie al sterk gecombineerd. De gedifferentieerde focus van deze musea uit zich
ook in het aanbod PO-lessen. In het Teylers en TwentseWelle wordt momenteel geen
enkele les gegeven die volledig is gericht op natuur(historie). Informatie over natuur(historie)
is deelonderwerp van een aantal lesprogramma’s.
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In het Universiteitsmuseum Utrecht, Naturalis, Natuurmuseum Brabant en de Hortus
botanicus wordt natuurhistorische collectie educatief gebruikt met nadruk op
wetenschapswijsheid en onderzoek.
Natuur uit de regio of wereldwijde focus
Een aantal van de musea richt zich in het bijzonder op natuur uit de regio. Wonderryck
Twente is naast museum ook een regionaal landschapscentrum. Ecomare vertelt over de
Waddenzee en Texel en biedt lokale excursies. Natuurmuseum Fryslân laat in ‘Fryslân
onder water’ het onderwaterleven in de Friese meren en sloten zien. Stichting de Bastei gaat
na de vernieuwing het verhaal van de Waal vertellen. In het Natuurhistorisch Museum
Rotterdam is een tentoonstelling over stadsnatuur en in Natuurhistorisch Museum Maastricht
worden fossielen uit de lokale omgeving getoond. Bij Naturalis, de Hortus botanicus Leiden
en het Museon wordt minder specifiek lokale natuur getoond, maar wordt de wereldwijde
diversiteit tentoongesteld. Daarnaast tonen de verschillende musea ook collecties die minder
locatiegebonden zijn, zoals informatie over bijen, gedrag, botten en evolutie. Dat is dan ook
het thema van verschillende onderwijsprogramma’s voor het primair onderwijs.
Lessen binnen of in de natuur
De meeste musea bieden geen lessen aan in de natuur. De lessen van de Hortus botanicus
zijn gedeeltelijk in de kassen en gedeeltelijk in de open lucht binnen de museummuren.
Natura Docet Wonderryck Twente, Natuurmuseum Nijmegen en Natuurmuseum Fryslân
bieden één of enkele lessen waarbij het museum wordt verlaten om de natuur in te gaan.
Ecomare heeft verreweg de meeste buitenprogramma’s. Zij hebben een uitgebreid aanbod
aan excursies in de natuur, op het wad en aan het strand.

Doelgroepen
Elf van de dertien instellingen geven aan dat families behoren tot de primaire doelgroep. Er
zijn twee instellingen die zich primair richten op een andere doelgroep. De Hortus botanicus
Leiden richt primair op dagjesmensen, toeristen en 50-plussers. Teylers museum richt zich
primair op volwassenen en 50-plussers. Ook de doelgroep scholen is voor veel musea
belangrijk, maar wordt niet door alle instanties als primaire doelgroep genoemd. Twaalf van
de dertien musea bieden museumlessen voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs.
Universiteitsmuseum Utrecht kiest er bewust voor om geen kleuterlessen aan te bieden. In
bijlage 5 staat een overzicht van het lesaanbod voor verschillende schoolklassen.

Speciaal onderwijs
De musea ontvangen regelmatig aanvragen van speciaal onderwijs (SO) vanuit
uiteenlopende richtingen. Onder andere plusklassen met hoogbegaafden, klassen met
moeilijk lerende kinderen, kinderen met een taalachterstand of mentale of fysieke
beperkingen. Tien van de dertien musea bieden geen lessen die specifiek zijn ontwikkeld
voor het speciaal onderwijs. Educatoren zijn altijd van te voren op de hoogte van het feit dat
er een speciaal onderwijsklas op bezoek komt. Hier wordt door de musea op verschillende
manieren rekeningen mee gehouden, onder meer door extra overleg met de scholen,
(kleine) lesaanpassingen en inzet van specifiek personeel of extra begeleiders.
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Er zijn drie musea die lessen aanbieden die ontwikkeld zijn voor het SO:
 Het Universiteitsmuseum Utrecht heeft een les voor kinderen met een taalachterstand.
 Natuurhistorisch Museum Rotterdam heeft een les voor blinden en slechtzienden.
 Museum TwentseWelle heeft meerdere lessen ten behoeve van het SO.

Kosten museumbezoek
De prijs van schoolbezoeken (excl. subsidies) varieert. Vijf musea hanteren een vaste prijs
per leerling, vijf musea hebben een vaste prijs per groep en drie musea een prijs door een
combinatie van beiden. In bijlage 6 staat een overzicht van de prijzen.
Subsidies
Zeven musea ontvangen subsidie voor de museumlessen. Vaak is dit een subsidie van de
gemeente waar het museum gevestigd is. In enkele gevallen zijn er tevens subsidies uit
omliggende gemeenten. Zes1 musea bieden de lessen gratis aan en drie musea geven
lessen met korting aan scholen uit de subsidiërende gemeente(s). Bij vier musea is er geen
subsidieregeling en betalen alle scholen dezelfde prijs. De prijzen die scholen betalen voor
lessen staan in tabel 3 weergegeven. Exclusief subsidie lopen de prijzen uit een van €1,21
tot €5,73. De prijs voor een museumles per kind inclusief subsidie loopt uiteen van €0,00 tot
€4,58.
Tabel 3 Kosten per leerling voor een museumles op basis van 24 leerlingen per klas2.
Bij Ecomare wordt hier de prijs van een buitenexcursie gerekend bij ‘kosten per kind exclusief subsidie’ en bij
inclusief subsidie wordt de prijs getoond zoals deze is voor leerlingen van Texel voor een binnen- of buitenles.

Naam Museum
Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Kosten per kind
exclusief subsidie
€ 1,21

Kosten per kind
inclusief subsidie
€ 1,21

Museum Twentse Welle

€ 1,25

€ 1,25

Natuurmuseum Nijmegen

€ 1,50

Gratis

Natuurhistorisch Museum Maastricht

€ 3,00

€ 1,67

Natuurmuseum Fryslân

€ 2,50

€ 2,50

Natura Docet Wonderryck Twente

€ 3,50

€ 3,00

Naturalis

€ 4,00

Gratis

Natuurmuseum Brabant

€ 4,50

Gratis

Teylers Museum

€ 4,58

Gratis

Universiteitsmuseum Utrecht

€ 4,58

€ 4,58

Hortus botanicus Leiden

€ 4,71

Gratis

Museon

€ 5,21

€ 2,08

Ecomare

€ 5,73

Gratis

3

3

1

Hieronder vallen ook Hortus botanicus Leiden en Naturalis die via de lokale cultuureducatiemakelaar
lessen gratis aanbieden, maar hiervoor geen subsidie ontvangen.
2
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 20-01-2016, Kamerbrief over de groepsgrootte in
het basisonderwijs
3
Zie voetnoot 1
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Musea die subsidie krijgen van de lokale overheid bedienen met hun lessen vooral scholen
uit de eigen gemeente. De lessen van bijvoorbeeld het Museon worden voornamelijk
aangeboden aan Haagse scholen. Een uitzondering hierop is Ecomare, alleen voor Texelse
scholen zijn de lessen gratis. Zij vormen echter maar een klein gedeelte van de bezoekende
scholen. De meeste programma’s worden gegeven aan de scholen uit de rest van het land,
vaak onderdeel van schoolreisjes of schoolkampen.

Locatie lessen
Tien van de dertien musea hebben een aparte ruimte die is ingericht voor educatieve
programma’s. Denk hierbij aan een educatieve zolder, workshopruimte of een
museumlaboratorium. Deze ruimte is vaak multifunctioneel en kan voor meerdere
museumlessen worden ingezet, alsmede voor gebruik door algemeen publiek. Zeven musea
bieden lessen aan die volledig worden uitgevoerd in de educatieve ruimte. Regelmatig wordt
deze les gecombineerd met een bezoek aan de tentoonstelling of rondleiding zodat
leerlingen ook de rest van het museum zien. Alle musea bieden lessen die volledig in de
tentoonstellingszalen plaatsvinden. Dit kan een rondleiding zijn die het gehele museum
bestrijkt, of een les die in één of enkele specifieke zalen plaatsvindt. In bijlage 7 staat per
museum weergegeven waar de lessen plaatsvinden.

Lessen op scholen
Er zijn vier musea die ook lessen op scholen aanbieden. Het Universiteitsmuseum Utrecht
gaat binnenkort dicht in verband met een grote verbouwing. Met het oog op de periode dat
het museum gesloten is, wordt nu al een les uitgevoerd op scholen als test. Hierbij worden
echte materialen uit de collectie meegenomen in een grote bakfiets. Naturalis biedt online
lessen aan waarbij scholen via een skypeverbinding live in contact zijn met een specialist in
het museum. Tevens zijn zij momenteel bezig met een haalbaarheidsstudie voor ‘Naturelab
on tour’. Ecomare en Natura Docet Wonderryck Twente bieden bij uitzondering lessen op
scholen. Negen musea geven geen lessen op scholen. Dit is in de meeste gevallen een
bewuste keuze. De musea geven aan het belangrijk te vinden dat leerlingen het museum
bezoeken vanwege de authentieke ervaring en aanwezige collectie.

Wervingen en boekingen
Het initiële doel van de inventarisatie was niet om procedures te doorgronden op het gebied
van marketing, PR en boekingssystemen. Er bleek echter in een aantal gesprekken dat
hierin grote verschillen zijn en dat medewerkers meer willen weten over de verdeling van
verantwoordelijkheden en het gebruik van boekingssystemen. In bijlage 8 wordt hier kort op
ingegaan en staat een overzichtstabel.

Collectie in lessen
De collecties van de musea bevatten collectiestukken die soms al miljoenen jaren oud zijn.
Naast de algemene collectie hebben 10 musea een educatieve collectie. Deze zijn van sterk
wisselende omvang. Wanneer een object gezocht wordt voor een les die geen deel uitmaakt
van de educatieve collectie, wordt onderzocht of deze uit de algemene collectie gehaald kan
worden. Dit resulteert soms tot frictie met conservatoren die hun materialen willen
beschermen.
In de musea komen leerlingen bijna altijd in direct contact met de collectiestukken. Ze voelen
aan mammoetkiezen, onderzoeken mergel, meten tanden en kiezen, ruiken aan een
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dinodrol, proeven honing of voeren zelf een onderzoek uit met collectiestukken. Er is in deze
inventarisatie geen kwantitatief of kwalitatief vergelijkend onderzoek gedaan naar het
gebruik van collectie in lessen. Er is wel een verschil opgemerkt in het gebruik van collectie
bij verschillende lesvormen. Collectie wordt ten eerste ingezet om naar te kijken en om een
verhaal bij te vertellen. Ten tweede zit bij veel musea collectie verwerkt in verschillende
lesonderdelen waar leerlingen o.a. vergelijken, puzzelen, voelen, raden, combineren en
sorteren. In een aantal musea worden leerlingen gestimuleerd om zelf onderzoek te doen
aan objecten (braakbalpluizen, OO-ZONE, gebittenonderzoek etc.). Uit de inventarisatie
blijkt dat veel musea geïnteresseerd zijn om meer te leren over het gebruik van hun museale
collectie in PO-lessen.

Medewerkers
In de musea zijn veel verschillende medewerkers betrokken bij educatie voor het primair
onderwijs. In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de medewerkers van de
educatieve afdelingen, ontwikkelaars, vrijwilligers, stagiaires en freelancers. Ook wordt er
ingegaan op hoe medewerkers worden ingewerkt op de lessen en welke trainingen en
opleidingen er worden aangeboden.

Educatieve afdeling
De personele bezetting, taken en verantwoordelijkheden van de educatieve afdelingen
varieren sterk tussen de musea. In zes musea zijn ontwikkeling en uitvoer van lessen
gescheiden. In zeven musea zijn ontwikkelaars tevens op vaste basis uitvoerders van lessen
(tabel 4).
Tabel 4 Gescheiden of gecombineerde ontwikkeling en uitvoer van lessen
Gescheiden ontwikkeling en uitvoer

Gecombineerde ontwikkeling en uitvoer

Hortus botanicus Leiden

Ecomare

Museum TwentseWelle

Museon

Natuurmuseum Brabant

Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Naturalis

Natura Docet Wonderryck Twente

Teylers

Natuurhistorisch Museum Maastricht

Universiteitsmuseum Utrecht

Natuurmuseum Fryslân
Natuurmuseum Nijmegen

Gescheiden ontwikkeling en uitvoer
In musea met gescheiden ontwikkeling en uitvoer is een afdeling/medewerker actief voor het
ontwikkelen van PO-lessen en andere educatieve activiteiten. Een andere groep
medewerkers, freelancers of vrijwilligers geeft de lessen. De ontwikkelaar(s) zijn in de
periode dat nieuwe lessen worden geïntroduceerd vaak tijdelijk actief in het geven van
(test)lessen, zodat de overdracht van ontwikkelaar naar uitvoerder soepel verloopt.
Wie de lessen geeft in de musea waar de ontwikkeling en uitvoer gescheiden zijn, wisselt
van plaats tot plaats. Bij de Hortus botanicus Leiden en bij museum TwentseWelle dragen
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vrijwilligers zorg voor de uitvoer van alle lessen. Bij Teylers en Universiteitsmuseum Utrecht
werken freelancers. Bij Naturalis en Natuurmuseum Brabant ligt de verantwoordelijkheid
voor de uitvoer van de lessen bij aparte afdelingen met zowel betaalde krachten als
(ondersteunende) vrijwilligers.
Gecombineerde ontwikkeling en uitvoer
In zeven musea geven de ontwikkelaars ook op vaste basis les. Het aandeel PO-lessen dat
door de medewerkers wordt gegeven die ontwikkeling en uitvoer combineren, varieert van
circa 25% tot 90%. Tussen de 10% en 75% van de lessen wordt gegeven door vrijwilligers,
freelancers, stagiaires of medewerkers van andere afdelingen.
Achtergronden
De medewerkers van de educatieve afdelingen hebben verschillende achtergronden. Veel
ontwikkelaars hebben een universitaire achtergrond. Medewerkers hebben onder andere
opleidingen gevolgd als biologie, biomedische wetenschappen, milieukunde,
diermanagement of science communication, algemene cultuurwetenschappen,
geschiedenis, de (universitaire) pabo, de Reinwardt academie of een theateropleiding.
Grote verschillen
Bij de musea werken veel parttimers en vrijwilligers met zeer uiteenlopende taken en
verantwoordelijkheden. Dit bemoeilijkt het vergelijken van de educatieve afdelingen. In een
aantal musea worden alle lessen gegeven door medewerkers van de educatieve afdeling. In
andere musea is een aparte afdeling actief of zijn vrijwilligers of freelancers uitvoerders.
Sommige educatieve afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor het contact met scholen en
inboeken van de programma’s (incl. of excl. financiële afhandeling), bij andere musea werkt
een aparte afdeling die boekingen verwerkt. In tabel 5 staat een grove driedeling om de
wisselende taakverdeling van de verschillende afdelingen aan te geven. In alle gevallen
wordt in de uitvoer van lessen samengewerkt met andere medewerkers en vrijwilligers.
Tabel 5 Taakverdeling educatieve afdelingen
Individueel

Natuurmuseum Nijmegen
Natuurhistorisch Museum Maastricht
Hortus botanicus Leiden
Natura Docet Wonderryck Twente
TwentseWelle

Musea waar de verantwoordelijkheid
voor educatie in de handen ligt van één
persoon, in uitvoer ondersteund door
andere medewerkers en vrijwilligers.

Gemengd

Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Natuurmuseum Brabant
Natuurmuseum Fryslân
Teylers
Universiteitsmuseum Utrecht

Musea waar de verantwoordelijkheid
voor educatie in de handen ligt van een
educatieve afdeling van tenminste twee
personen, in uitvoer ondersteund door
andere medewerkers en vrijwilligers.

Verdeeld

Naturalis
Museon
Ecomare

Musea waar de verantwoordelijkheid
voor educatie in de handen ligt van een
educatieve afdeling van minstens 8
personen, in uitvoer ondersteund door
andere medewerkers en vrijwilligers.
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Vrijwilligers
Het aantal actieve vrijwilligers dat werkt voor de afdelingen educatie loopt sterk uiteen. Ook
de taken die vrijwilligers verrichten en verantwoordelijkheden die zij dragen verschillen sterk.
In elf van de dertien musea zijn vrijwilligers betrokken bij lessen voor het PO. Hun werk is
vrijwillig, maar niet vrijblijvend en daarvan zijn de vrijwilligers zich bewust. Vrijwilligers
werken veelal voor niets of ontvangen een kleine vergoeding. In onderstaande vijf punten
wordt de rol van de vrijwilligers weergegeven in afnemende mate van verantwoordelijkheid
en/of betrokkenheid:
●

●

●
●

●

Bij de Hortus botanicus Leiden en in Museum TwentseWelle ligt de praktische uitvoer
van de museumlessen volledig in handen van de vrijwilligers. Het hoofd educatie is
uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de lessen.
Bij Natura Docet Wonderryck Twente, Ecomare, Museon, Natuurhistorisch Museum
Brabant, Natuurmuseum Fryslân, Natuurmuseum Nijmegen en Natuurhistorisch Museum
Rotterdam zijn vrijwilligers zelfstandig actief in de uitvoer van lessen. Het percentage
klassen dat wordt bediend door vrijwilligers is door veel musea niet gedocumenteerd en
lopen naar schatting uiteen tussen de 10% en 75%.
Bij Naturalis hebben vrijwilligers een assisterende rol bij de museumlessen. Vrijwilligers
zijn nooit zelfstandig ingeroosterd voor een schoolklas.
Ecomare zet in de piekperiodes van de buitenprogramma’s NETters (Natuur Excursie
Texel vrijwilligers) in voor hun scholenprogramma’s. Zij zijn geen vrijwilligers van
Ecomare, maar bedienen de schoolklassen in opdracht van Ecomare. Vrijwilligers van
het museum zijn niet betrokken bij schoolprogramma’s, maar geven algemene
(familie)activiteiten.
Bij het Natuurhistorisch Museum Maastricht heeft recent een eerste vrijwilliger zich
aangemeld. Bij het Universiteitsmuseum Utrecht en Teylers zijn geen vrijwilligers
betrokken bij educatie voor scholen.

Achtergronden
De achtergronden en leeftijden van de vrijwilligers lopen sterk uiteen. Een aanzienlijk deel is
reeds gepensioneerd. Zij hebben veelal een achtergrond in het (basis)onderwijs of een
wetenschappelijke achtergrond gerelateerd aan biologie. Daarnaast zijn er vrijwilligers die de
pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Tenslotte is er een klein aandeel
jongere vrijwilligers die vaak na een stage vrijwilliger zijn geworden.
Beweegredenen
De beweegredenen om vrijwilligerswerk te gaan doen lopen sterk uiteen. Er zijn vrijwilligers
die meer werkervaring willen opdoen om wellicht in een later stadium een vergelijkbare
betaalde functie te vinden. Daarnaast zijn er gepensioneerden die hun vaardigheden via dit
type vrijwilligerswerk inzetten voor een nuttig en plezierig doel. Zij doen het vrijwilligerswerk
mede vanwege nieuwe sociale contacten en mogelijkheden voor het opdoen van kennis. Het
grote verschil in achtergrond en beweegredenen uit zich in de behoeften van vrijwilligers met
betrekking tot trainingen en begeleiding. De (veelal) jongere generatie gaf aan training op
het gebied van algemene didactische vaardigheden interessant te vinden. De educatoren
met meer ervaring geven o.a. aan te willen leren over inhoud en vernieuwingen in het
onderwijs.
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Stagiaires
In de meeste musea zijn jaarlijks stagiaires actief. Stagiaires werken onder andere aan het
ontwikkelen van (delen van) lesprogramma’s, geven van lessen, uitvoeren van
(wetenschappelijk) onderzoek, ontwikkelen van tentoonstellingselementen, organiseren van
lezingen en activiteiten, inventariseren van collectiematerialen of ontwikkelen of aanpassen
van materialen zoals speurtochten, leskisten of kinderfeestjes. In een aantal musea is het
mogelijk om tijdens stages ook ingewerkt te worden op een aantal museumlessen. Na de
inwerkperiode kan de stagiair meestal zelfstandig schoolklassen begeleiden, mits deze
getoond heeft lessen te kunnen geven van voldoende kwaliteit. Natuurmuseum Fryslân is
een uitschieter waar jaarlijks meer dan 10 stagiaires actief zijn en ongeveer 50% van de
lessen door stagiaires wordt uitgevoerd.
Een aantal musea heeft vaste contacten met docenten van de hogescholen en
universiteiten. Studenten van universiteiten die stage komen lopen volgen studies als
wetenschapscommunicatie, biologie, onderwijskunde of doen de (universitaire) pabo of
Reinwardt Academie. Het goed begeleiden van de studenten is een tijdrovende klus. De
kwaliteit van de opgeleverde producten loopt uiteen van uitmuntend en direct inzetbaar tot
producten die niet of nauwelijks te gebruiken zijn. De meeste musea geven aan dat alles bij
elkaar stagiaires de investering waard zijn. Studenten nemen nieuwe inzichten mee, zijn
creatief en onbevangen en kennen (nieuwe) wetenschappelijke literatuur. Mede door hun
inzet kan werk worden verricht waar anders wellicht geen tijd of prioriteit voor was.

Freelancers
Bij Teylers, Universiteitsmuseum Utrecht en het Museon zijn educatoren actief op basis van
freelance-aanstellingen. De educatoren krijgen betaald voor de lessen waarop zij zijn
ingeroosterd. Bij het Universiteitsmuseum Utrecht zijn de freelancers veelal studenten met
een bijbaan in het museum. Bij Teylers werken veelal gepensioneerden en bij het Museon
werken mensen met uiteenlopende achtergronden.

Inwerken op lessen
Het inwerken van nieuwe medewerkers is in de musea op verschillende manieren ingericht.
In de ID-sheets is per museum omschreven hoe de inwerkperiode is vormgegeven. Bij het
inwerken zijn achtergrondinformatie, meekijken met lessen en evaluatie en feedback
terugkomende onderdelen.
Achtergrondinformatie
Alle musea hebben informatie gedocumenteerd over hun lessen. Hoe dit is vormgegeven
verschilt zeer sterk in zowel lengte, volledigheid als kwaliteit, aldus diverse medewerkers.
Tussen de musea bestaan verschillen, maar ook binnen de musea zijn documenten soms
op ongelijke manier vormgegeven. Onder andere Naturalis, Teylers, TwentseWelle en
Universiteitsmuseum Utrecht beschikken over uitgebreide documenten met o.a.
tijdsindelingen, achtergrondinformatie en lesdoelen.
Inwerkdocumenten zijn volgens meerdere medewerkers van andere musea momenteel nog
niet vormgegeven zoals gewenst. Musea gebruiken nog niet altijd een vast format voor
inwerkdocumenten, waardoor eenheid ontbreekt. Daarnaast wordt aangegeven dat
inwerkdocumenten van lessen die al langer lopen vaak verouderd en achterhaald zijn.
Diverse andere musea gaven aan dat een professionaliseringsslag gewenst is.
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Ontwikkelaars zijn benieuwd naar effectieve vormen van standaardisering van
documentatie. Uitvoerende medewerkers hebben aangegeven dat het voor hen belangrijk is
om heldere inwerkdocumenten te hebben, waardoor zij op de hoogte zijn van de feitelijke
informatie, lesdoelen en focuspunten van de les.
Meekijken
In alle musea kijken nieuwe medewerkers mee met ervaren medewerkers alvorens ze
zelfstandig een les geven. Het meekijken blijkt een zeer belangrijk en gewaardeerd aspect
bij het inwerken. Medewerkers kunnen één, twee of enkele keren meekijken voordat zij de
les zelf geven. Over het algemeen is er bij de eerste keer dat iemand een les geeft een
ervaren medewerker aanwezig, die waar nodig kan inspringen, ondersteunen en de
medewerker nadien van feedback voorziet. De relatie tussen de nieuwe medewerker en
ervaren educator is doorgaans zeer open, ontspannen en het stellen van vragen is altijd
mogelijk.

Trainingen personeel
Naast het inwerken op specifieke lessen zijn er in een aantal musea algemene trainingen op
het gebied van inhoud en didactiek. Bij enkele musea zijn trainingen een vast onderdeel op
de agenda. In Naturalis is sinds maart 2016 een didactisch ontwikkelaar en trainer in dienst
die een professionaliseringstraject ontwikkelt voor alle educatief begeleiders (EB’ers) en
vrijwilligers. Bij het Universiteitsmuseum Utrecht krijgen nieuwe werknemers tijdens een
uitgebreide startbijeenkomst inzicht in de missie en visie en lesdoelen. Het museum biedt
tweemaandelijks trainingen aan de publieksbegeleiders. In Natuurmuseum Brabant wordt
viermaal per jaar een trainingsavond georganiseerd met een theoretisch deel en een
praktisch deel over bijvoorbeeld klantvriendelijkheid, presentatie of groepsbegeleiding. Bij
Ecomare en Natura Docet Wonderryck Twente worden voorafgaand aan het buitenseizoen
bijeenkomsten georganiseerd waarin zowel aandacht wordt besteed aan de inhoud van de
programma’s alsmede didactiek. De vrijwilligers van de Hortus botanicus Leiden hebben
verschillende trainingen gevolgd, o.a. via Fonds 1818. In een aantal musea worden ad hoc
trainingen voor personeel gegeven. Op zijn best worden één of enkele trainingen
aangeboden zonder dat deze passen in een vaster opleidingstraject. Musea zijn zeer
geïnteresseerd in mogelijkheden voor training en professionalisering, o.a. op het gebied van
onderzoekend leren.

Ontwikkelen en evalueren lessen
De dertien Natuurhistorisch musea die aan Leren doe je samen deelnemen, bieden
gezamenlijk 141 programma’s aan, die geheel of gedeeltelijk zijn gericht op natuur(historie).
Dit aantal staat niet vast. Er worden nieuwe lessen ontwikkeld, oude lessen geschrapt of
bestaande lessen aangepast voor bijvoorbeeld andere doelgroepen of naar modernere
standaarden of methodieken.
Budget en tijd voor ontwikkelen
In de meeste musea zijn geen duidelijke richtlijnen m.b.t. tijd of budget bij lesontwikkeling. Er
wordt in de meeste musea een deadline gesteld waar de medewerkers naartoe werken. Er
worden geen uren genoteerd per afzonderlijke les. Materialen worden (vaak) uit de
educatieve collectie gehaald en kleinere aanschaffen zijn veelal mogelijk. Soms besluiten
educatief medewerkers zelf over de aanschaf, vaak gaan aanvragen via het hoofd van de
afdeling, financiële afdeling of directeur van het museum. Hoe lang het duurt om een les te
ontwikkelen is erg verschillend aldus de medewerkers en hangt af van meerdere factoren,
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zoals (1) of de les is voor een tijdelijke of vaste tentoonstelling, (2) of de les volgens
(nieuwe) vaste richtlijnen moet worden opgesteld en (3) of de les in overleg met derden
wordt gemaakt of niet.
Richtlijnen en kwaliteitseisen
Een aantal musea heeft een missie en visie omschreven specifiek voor educatie. Andere
musea werken vanuit de algemene, museumbrede missie en visie. Uit de gesprekken met
de vele ontwikkelaars blijkt dat invulling van de lessen geschiedt op basis van o.a. richtlijnen,
ervaringen, gevoel, kennis, expertise en praktische mogelijkheden.
De meeste musea gebruiken de kerndoelen van SLO bij de ontwikkeling van de lessen en
maken dat inzichtelijk aan docenten. Docenten op school weten daardoor op welke
kerndoelen de les aansluit. Hoe de kerndoelen gebruikt worden in de ontwikkeling van
nieuwe lessen wisselt. De kerndoelen worden vanaf de start meegenomen of achteraf
gebruikt als controlemiddel. Het doel van het gebruiken en noemen van de kerndoelen is om
goed aan te sluiten op het onderwijs. Een andere manier die ontwikkelaars toepassen is het
gebruik van informatie uit de natuurmethoden (boeken) voor het PO (Naut, Natuniek,
Leefwereld, Natuurlijk etc.).
Een aantal musea heeft gedocumenteerde richtlijnen die worden gebruikt bij het ontwikkelen
van de lessen zoals omschreven in tabel 6.
Tabel 6 Richtlijnen voor PO-lessen.
Museum

Richtlijnen

Ecomare

Waddenleerlijn

Hortus botanicus Leiden

Cultuur Educatie Groep en Verwonderpaspoort

Museon

Handboek Educatie

Naturalis

The Big Five van Educatie

Natuurmuseum Brabant

5 richtlijnen van educatie

Universiteitsmuseum Utrecht

Educatieve meetlat

In andere musea zijn de eisen met betrekking tot lessen in het onderwijs niet vastgelegd in
vaste richtlijnen of eisen. Medewerkers waarmee is gesproken, hebben echter altijd criteria
voor hun lessen in gedachten. Deze zijn in de meeste gevallen ook besproken met collega’s
of directie en zijn soms in beperkte vorm opgenomen in jaarrapporten of beleidsstukken.
Medewerkers van verschillende musea noemden vele aspecten waarmee rekening wordt
gehouden bij het ontwikkelen van hun museumlessen. In onderstaande wordcloud (figuur 1)
staan kernwoorden opgesomd die zijn genoemd in de dertien verschillende musea tijdens de
inventarisatie.
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Figuur 1 Gewogen wordcloud met aspecten waarmee rekening wordt gehouden bij het
ontwikkelen van museumlessen, gebaseerd op antwoorden uit interviews en vragenlijsten.

Ontwikkelaars vinden een onderzoekend karakter belangrijk en denken tevens aan variatie
in denk- en doe-activiteiten, samenwerken en het gebruik van authentieke collectie. Het
werken zonder specifieke richtlijnen geeft ontwikkelaars volledige vrijheid voor het inrichten
van museumlessen op verschillende manieren. Binnen één museum kunnen lessen
daardoor verschillende werkvormen en doelen hebben. Veel musea geven aan dat het
prettig zou zijn om te kunnen werken met richtlijnen en een bijbehorende controlemethode
waarmee snel kan worden gecheckt of aan de richtlijnen wordt voldaan. Zij noemen hier
expliciet de kans dit op te pakken met Leren doe je samen.
Knelpunten ontwikkelen lessen
In de dertien verschillende musea worden verschillende knelpunten aangedragen waar
medewerkers tegenaan lopen bij het ontwikkelen van nieuwe lessen. Het ontbreken van een
educatieve visie of vaste richtlijnen biedt vrijheid, maar wordt tevens aangedragen als
knelpunt omdat structuur en houvast mist. Het is lastig om te inventariseren welke
onderwerpen en collectiestukken belangrijk zijn voor het onderwijs. Het zorgen voor een les
die goed aansluit bij de thema's die scholen willen behandelen en het zorgen dat de les voor
een specifieke doelgroep goed geschikt is, is een uitdaging. Ook wordt een gebrek aan
kennis over de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs en hoe daar goed op in te spelen
genoemd als knelpunt bij het ontwikkelen van nieuwe lessen.
Er zijn musea waar wordt aangegeven dat er onvoldoende tijd is om te brainstormen met
collega’s voor (individuele) uitwerking van een nieuwe museumles. Bij een deel van de
musea wordt gewerkt aan tentoonstellingen en educatie op twee verschillende afdelingen.
Het duurt soms lang voordat definitieve tentoonstellingsindelingen en -teksten bekend zijn,
waardoor de tijd voor het ontwikkelen van een nieuwe les beperkt is. Diverse medewerkers
geven aan dat de kosten van de museumlessen vaak laag gehouden moeten worden. Dit uit
zich in bijvoorbeeld weinig uren voor eigen en extern personeel (vormgevers) en beperkt
budget voor het aanschaffen van (educatieve) materialen of inhuur van vorm. De
ontwikkelaars moeten vaak vele activiteiten met elkaar combineren. De prioriteit kan
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daardoor niet altijd gelegd worden bij het volgen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied
van educatie en grote tijdsinvesteringen in nieuwe werkvormen en methoden.
In sommige musea zijn geen afgesloten ruimten, waardoor lessen altijd gevolgd moeten
worden in (dezelfde) open tentoonstellingsruimte. Ook geldt dat (vrijwillige)
museumdocenten (in opleiding) soms niet voldoende zijn opgeleid of niet kundig genoeg
voor zijn voor bepaalde type les, waardoor beperktere keuzes worden gemaakt bij de
ontwikkeling.
Werkvormen
De educatief ontwikkelaars zijn creatief in het verzinnen van vele invullingen van de
museumlessen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met magneetborden, voelzakjes,
onderzoeksboekjes, vertelplaten, handpoppen, sorteerspellen, schatkaarten, speurtochten,
tekenopdrachten en determineerkaarten. Het blijkt een valkuil om succesvolle werkvormen
en methodieken vaker te herhalen. Veel musea geven aan dat dit gebeurt omdat het tijd- en
kostenefficiënt is om hiermee verder te gaan. Musea geven aan graag van elkaars
werkvormen en creativiteit te leren. Uit de inventarisatie blijkt dat medewerkers erg
benieuwd zijn naar werkwijzen die in andere musea worden gebruikt en hoe zij daarvan
kunnen leren voor hun eigen situatie. Ontwikkelaars zijn in het bijzonder geïnteresseerd in
actieve werkvormen waarbij collectiestukken succesvol worden ingezet.
Onderzoekend leren
Het komt in deze inventarisatie heel duidelijk naar voren dat musea willen professionaliseren
op het gebied van onderzoekend leren. Het Universiteitsmuseum Utrecht, Naturalis en
Natuurmuseum Brabant zijn drie voorlopers in het gebruik van deze didactiek. Alle andere
musea hebben (sterke) interesse getoond in deze didactiek. Musea zijn geïnteresseerd in
werkvormen en toepassingsmogelijkheden van onderzoekend leren, zowel binnen als
buiten. Medewerkers zijn tevens benieuwd naar succesvolle methoden om educatoren in te
werken over onderzoekend leren en het stellen van échte vragen die nieuwsgierigheid
prikkelen.
Testen lessen
Tien van de dertien musea testen hun lessen tijdens de ontwikkeling. Vaak krijgt de testklas
de les gratis aangeboden, dit is niet overal zo. De manier waarop musea de les evalueren
m.b.v. testklassen is verschillend. Ook binnen de musea is vaak geen vast format. Over het
algemeen maken de ontwikkelaars en enkele museumcollega’s aantekeningen en
beschrijven zij zelf de verbeterpunten voor de museumles n.a.v. een gezamenlijke
bespreking. Vaak wordt daarnaast op informele wijze met de PO-docent geëvalueerd.
Openheid en laagdrempeligheid staan hierbij centraal. Soms ontvangt de docent na het
bezoek een evaluatieformulier. De kinderen van de testklas worden in sommige musea ook
gevraagd om feedback te geven op de les, veelal mondeling aan het eind van hun bezoek.
Meerdere musea hebben aangegeven te willen professionaliseren op het gebied van het
testen van hun lessen.

Evalueren bestaande lessen
Vier van de dertien musea versturen op vaste basis evaluatieformulieren naar de scholen
die een les hebben gevolgd in het museum (tabel 7), dit zijn Museum TwentseWelle,
Naturalis, Natuurmuseum Brabant, en Teylers. Andere musea versturen enquêtes naar een
gedeelte van de docenten. Meerdere musea geven aan dat de evaluatie van de bestaande
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lessen niet van de kwaliteit is die ze zouden willen. In vier musea worden de lessen
momenteel niet geëvalueerd door scholen. Enkele musea geven aan evaluatieformulieren te
bezitten, maar deze niet met vaste regelmaat naar scholen te versturen. Er zijn andere
prioriteiten waardoor de evaluatieformulieren niet of onvoldoende worden verstuurd. In
sommige steden worden (bepaalde lessen) lessen geboekt via een cultuurmakelaar, die
tevens evaluatieformulieren verstuurt. Op deze manier worden bijvoorbeeld de lessen van
de Hortus botanicus geëvalueerd met formulieren verstuurd door de CEG.
Hoe de resultaten van de enquêtes worden verwerkt en gecommuniceerd verschilt. In
bijvoorbeeld de Hortus botanicus en museum TwentseWelle worden de enquêtes, nadat ze
zijn bekeken door het hoofd of de coördinator, doorgestuurd aan de vrijwilligers die de
lessen geven. Zij hebben daardoor direct inzicht in de gegeven feedback. In Naturalis en
Natuurmuseum Brabant worden de resultaten verwerkt in kwartaal- en jaarrapportages.
Dat er geen evaluatieformulieren worden verzonden betekent niet dat docenten niet gehoord
worden. Meerdere musea geven aan dat veel feedback informeel wordt verzameld.
Regelmatig wordt na een museumprogramma gevraagd naar positieve punten en
verbeterpunten van de les die is gevolgd. Deze mondelinge feedback is zeer waardevol.
Tabel 7 Evaluaties door docenten van PO-scholen
Naam Museum

Evaluatie door scholen

Ecomare

Geen evaluaties door scholen.

Hortus botanicus Leiden

Ja, voor alle lessen via Cultuureducatiegroep Leiden.

Museon

Soms; bepaalde perioden in het jaar worden enquêtes verstuurd.

Museum TwentseWelle

Ja, altijd. Via de RCE of via het Cultuurmenu.

Natura Docet Wonderryck
Twente

Geen evaluaties door scholen.

Naturalis

Ja, enquête wordt verstuurd via Surveymonkey.

Natuurhistorisch Museum
Maastricht

Geen evaluaties door scholen.

Natuurhistorisch Museum
Rotterdam

Ja, voor alle lessen via de KCR. Nee, voor lessen geboekt via het
museum zelf.

Natuurmuseum Brabant

Na elke les ontvangt docent evaluatieformulier met zes open
vragen.

Natuurmuseum Fryslân

Alleen bij Kunstmenu en één lesprogramma.

Natuurmuseum Nijmegen

Geen evaluaties door scholen.

Teylers Museum

Via HART of gebeld/gemaild door medewerker onderwijsrelaties.

Universiteitsmuseum Utrecht

Soms; er is een enquête in Surveymonkey, maar prioriteiten liggen
dikwijls elders.

Kwaliteitsbewaking
Voor de musea is een hoog niveau in de uitvoer van de lessen belangrijk. Lessen worden
gegeven door betaalde krachten, stagiaires, freelancers en vrijwilligers. Musea willen meer
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leren op het gebied van effectieve kwaliteitsbewaking, zonder dat de lesgevers direct op de
vingers worden gekeken.

Samenwerkingen
In de ID-sheets staat kort per museum omschreven welke samenwerkingen de musea
hebben. Hieronder een samenvatting.

Scholen
De musea hebben allemaal scholen in hun omgeving die jaarlijks een bezoek aan het
museum op het programma hebben staan. Diverse musea hebben met een aantal
basisscholen een hechtere band opgebouwd door de jaren heen. Deze scholen worden
bijvoorbeeld benaderd voor het testen van nieuwe lessen. De meeste musea ontwikkelen
zelf lessen die vervolgens worden getest door de scholen.
Ecomare werkt op dit moment intensief samen met de basisscholen van het eiland bij de
ontwikkeling van lessen gericht op de Texelse basisscholen. Er wordt een projectgroep en
een klankbordgroep gevormd met PO-docenten. Degenen die meewerken bij de
ontwikkeling van de les zijn ook degenen die de les afnemen. Universiteitsmuseum Utrecht
werkt ook met klankbordgroepen op projectbasis. Bij het Museon is een klankbordgroep van
scholen uit de regio gevormd, die op onregelmatige basis bijeenkomt. Museum
TwentseWelle is nauw bij drie specifieke scholen betrokken via de regeling Cultuureducatie
met Kwaliteit van de Rijksoverheid.
Meerdere musea hebben toekomstplannen met betrekking tot het vormen van
klankbordgroepen met PO-schooldocenten in het kader van museumlessen die aansluiten
bij de wensen van het primair onderwijs.

Pabo’s, Hogescholen en Universiteiten
Bij de musea lopen studenten van diverse opleidingen stages. Er zijn daardoor contacten
met diverse docenten en vakgroepen. Een aantal musea ontvangt jaarlijks de lokale pabostudenten om hen te leren over de mogelijkheden van lessen in het museum. Meerdere
musea hebben aangegeven graag hechtere banden op te bouwen met de lokale pabo’s,
mede in verband met stagiaires.
Verschillende musea hebben, in wisselende mate, contacten met universiteiten en
hogescholen uit de omgeving met betrekking tot bijvoorbeeld MuseumJeugdUniversiteit of
evenementen met wetenschappers. Er wordt echter nog niet veel met de universiteiten of
hogescholen samengewerkt in het kader van PO-educatie. Het Museon en Naturalis hebben
contact gelegd met de Universiteit Leiden om onderzoek te doen in het museum naar de
effectiviteit van Museumeducatie. Museon heeft recent een expert klankbordgroep opgericht
met een hoogleraar pedagogiek en aardwetenschappen, een directeur van een pabo en
twee specialisten op het gebied van wetenschapscommunicatie. Naturalis heeft een
wetenschappelijke adviesraad voor educatie met daarin onderzoekers en vakdidactici.

Bedrijven
De meeste musea hebben geen banden met het bedrijfsleven ten aanzien van
museumlessen voor het primair onderwijs. Soms worden gesponsorde materialen gebruikt
voor lessen of wordt een deel van algemene geacquireerde gelden besteed aan educatie.
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Regio
Alle musea hebben contacten met musea in de directe regio. Veel musea vallen samen
onder lokale koepelorganisaties of werken samen op het gebied van marketing of PR. Deze
samenwerkingsverbanden zijn veelal niet specifiek gericht op educatie.
Een aantal musea werkt regionaal ook intensief samen met verschillende partners. In Leiden
werken momenteel 9 partners samen aan het Verwonderpaspoort. Naturalis is de
projectleider en de Hortus botanicus doet actief mee aan dit project dat is gestart in 2015.
Via deze intensieve regionale samenwerking bundelen de musea hun fysieke aanbod en
breiden zij dit online uit. Ecomare vervult de rol van projectcoördinator voor de Stichting
Waddencentra, een samenwerking tussen bezoekerscentra op de waddeneilanden. Zij
werken onder andere samen aan verschillende educatieprojecten en de waddenzeeschool
met (les)informatie over de Waddenzee.
Een aantal musea is verbonden met regionale koepelorganisaties die gezamenlijk (cultureel)
aanbod aanbieden. De mate van intensiteit van de samenwerking is wisselend. Soms wordt
(een deel van het) aanbod via de website van de koepelorganisatie getoond. Soms worden
er gezamenlijke projecten uitgevoerd, zijn er regelmatig bijeenkomsten of wordt er gewerkt
met gezamenlijke richtlijnen. Bij het Natuurhistorisch Museum Maastricht en museum
TwentseWelle wordt zeer actief samengewerkt met de cultuurkoepels en zijn recentelijk
nieuwe pilotprojecten gestart.
Tabel 8 Musea en (cultuur)koepels
Museum

Lessen aangeboden via koepel

Ecomare

Geen

Hortus botanicus Leiden

Cultuureducatiegroep Leiden en
Verwonderpaspoort

Museon

Cultuurmenu
Stichting Gezamenlijke projecten Haagse
Musea
Cultuurschakel

Museum TwentseWelle

Cultuurmenu van de gemeente Enschede
Roombeek Cultuurpark Educatie

Natura Docet Wonderryck Twente

NME Overijssel (o.a. gemeente Dinkelland)

Naturalis

Cultuureducatiegroep Leiden en
Verwonderpaspoort

Natuurhistorisch Museum Maastricht

CNME Maastricht
Kumulus

Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam

Natuurmuseum Brabant

Cultuur in School Tilburg

Natuurmuseum Fryslân

Schoolkade Kunstmenu (gemeente
Leeuwarden)
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Natuurmuseum Nijmegen

NME De Bastei

Teylers Museum

Kunst en Cultuur (gemeente Haarlemmermeer)
Cultuurmenu Hart (gemeente Haarlem)

Universiteitsmuseum Utrecht

Cultuur en School

Landelijk
Alle musea zijn lid van de Nederlandse museumvereniging. Veel partijen geven echter aan
hier niet veel door samen te werken op het gebied van educatie. Zes van de dertien partners
zijn lid van de VSC - netwerk van wetenschapsmusea en science centra (VSC). De VSC
verbindt organisaties, organiseert trainingen en bijeenkomsten en promoot
wetenschapswijsheid en onderzoekend leren. Negen musea aangesloten bij Leren doe je
samen, bieden een podium aan de MuseumJeugdUniversiteit, waarbij kinderen tussen de 8
en 12 jaar colleges volgen in musea verspreid over heel Nederland. De Hortus botanicus
Leiden is actief deelnemer aan de Nederlandse Vereniging van botanische tuinen waarmee
volop informatie en materiaal uitgewisseld t.a.v. educatie. Een landelijke samenwerking
zoals Leren doe je samen, waarbij met andere musea op diepgaand niveau wordt
samengewerkt m.b.t. primair onderwijs op het gebied van natuur(historie) is uniek in
Nederland. Een aantal musea heeft ook contacten met instanties buiten Nederland, zoals
Ecsite.

Projectfocus Leren doe je samen
De medewerkers van de musea zijn zeer gemotiveerd en willen graag van elkaar leren. Op
de vraag “Zouden jullie er voor openstaan om volledige lessen te delen met
projectpartners?” antwoorden alle projectpartners volmondig ja. Bij alle musea is informatie
verzameld over aspecten waarin zij willen professionaliseren. Een gedeelte van de
genoemde verbeterpunten zal worden opgepakt binnen de musea, maar verder geen deel
uitmaken van ons project. Alle musea hebben een aantal concrete vragen opgesteld
waarmee zij aan de slag willen binnen ons project. Deze staan in de ID-sheets per museum
en samengevoegd in bijlage 9. De antwoorden relevant voor het project zijn hier
veralgemeniseerd, geordend en ingedeeld naar thema (tabel 9). Musea willen op deze
thema’s samenwerken en van elkaar leren in de komende 1,5 jaar en daarmee de
gezamenlijke kwaliteit van het PO-aanbod verhogen.
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Tabel 9 Projectfocus Leren doe je samen
De focusvragen van de dertien musea zijn veralgemeniseerd, geordend en ingedeeld in tien centrale thema’s.

Centraal thema:

Deelonderwerpen:
Educatieve activiteiten

Richtlijnen

-

-

Gezamenlijke richtlijnen opstellen geschikt voor
natuurhistorische en gecombineerd natuur- en
cultuurhistorische musea
Samenhang aanbod musea versterken
Uitwisseling educatief beleid en (toekomst)visies

Collectie

-

Gebruik (unieke) collectie in diverse werkvormen
Opbouw en uitwisseling educatieve collectie
Educatieve waarde tentoonstellingen verhogen (incl.
collectie)

Werkvormen

-

Delen kennis en kunde (losse onderdelen, lesopbouw, best
practices)
Nieuwe en activerende didactiek en werkvormen (o.a.
Onderzoekend en Ontwerpend leren (OOL) en m.b.t.
wetenschapswijsheid)

-

Training en professionalisering
Inwerken op
specifieke activiteiten

-

Trainingen

-

Standaardisering en kwaliteitsverhoging (Inwerkformulieren
en lesdocumentatie)
Feedback en kwaliteitsbewaking
Opzetten duurzaam trainingstraject voor vrijwilligers en
medewerkers
Omgaan met verschil in achtergronden, opleidingsniveaus,
interesses en vaardigheden medewerkers
Trainingen OOL
Vernieuwingen en veranderingen in onderwijs

Evalueren

-

Opstellen gezamenlijke evaluatiemethoden
Evaluaties door scholen (verbeteren)
(Samenwerken met Universiteiten m.b.t.) onderzoek
effecten lessen

Kwaliteitscontrole

-

Intervisie tussen musea
Continue kwaliteitsbewaking uitvoer lessen

Samenwerkingen
Samenwerken met
PO-scholen

-

Producten afstemmen op doelgroepen en vraag scholen
Opbouw duurzame, wederzijdse relaties scholen
Scholing voor PO-docenten door musea

Samenwerken
pabo’s, HBO &
Universiteiten

-

Stagiaires (uitwisseling aanvragen, geschikte stageopdrachten)
Opbouwen duurzame relatie pabo’s (Museumbezoek
onderdeel opleidingstraject)
Gebruik nieuw verworven kennis in PO-programma’s

-
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Conclusie
Het werkveld van musea met natuurhistorische collecties is continu in beweging. Er wordt
verbouwd en vernieuwd; er zijn fusies en bezuinigingen en investeringen en nieuwe kansen.
De deelnemers van het project vormen een rijke en gevarieerde verzameling kwaliteiten en
specialismen, uitdagingen en ontwikkelpunten.
Uit de inventarisatie blijkt dat er op tal van vlakken verschillen zijn tussen de musea wat
betreft educatie over natuur(historie). Er is ten eerste verschil in schaalgrootte en focus op
natuurhistorie en/of cultuurhistorie. Daarnaast zijn verschillen in richtlijnen, werkvormen,
inwerkmethoden, trainingen, evaluatiemethoden, samenwerkingen en in verdeling van
verantwoordelijkheden en taken. Ook zijn er allerlei overeenkomsten waarbij de passie en
inzet van medewerkers om leerlingen te verwonderen, enthousiasmeren en nieuwsgierig(er)
te maken het meest in het oog springen. Alles overziend blijkt het enthousiasme van de
medewerkers betrokken bij dit project zeer groot. Ondanks de beperkte tijd die diverse
medewerkers hebben, doen ze graag mee aan Leren doe je samen. Iedere deelnemer ziet
wel een meerwaarde voor kinderen, het museum en zichzelf.
We trekken twee conclusies van waaruit we ons verder zullen ontwikkelen.
Conclusie 1: alle betrokkenen zijn zeer welwillend om materialen en kennis uit te wisselen.
Diverse musea hebben in de laatste jaren geïnvesteerd in professionalisering op
uiteenlopende onderwerpen. De musea kunnen elkaar hierin sterk aanvullen. Gezamenlijk
hebben de musea expertise op bijna alle vlakken van interesse. Dit resulteert in kansen voor
samenwerking en gezamenlijke kwaliteitsverhoging.
De grote variatie in onder andere schaal en focus, resulteert in een rijke bron van wensen
wat betreft ontwikkelen, samenwerken en kwaliteitsverhoging. Niettemin is er een aantal
overeenkomstige uitdagingen en kansen te identificeren. In totaal zijn er na clustering tien
deelonderwerpen vastgesteld waarin de musea willen professionaliseren.
Conclusie 2: er is een aantal terugkerende onderwerpen waarin de musea samen willen
investeren:
● de ontwikkeling van gezamenlijke richtlijnen en evaluatiemethoden,
● het delen van best practices en kennis over werkvormen en het gebruik van collectie
in museumlessen. De didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren staat sterk in
de belangstelling,
● het ontwikkelen van goede inwerkmethoden en trainingen en willen
professionaliseren met betrekking tot kwaliteitsbewaking.
Alles overziend is er een enorm potentieel aan kennis en kunde; van concepten en
werkvormen voor educatieve activiteiten rond onderzoekend leren tot de vertaling daarvan
naar de werkvloer en de daaropvolgende evaluatie. Alle seinen staan op groen om uit te
groeien tot een lerende gemeenschap die elkaar aanspreekt, aanvult en versterkt.
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Bijlagen
Bijlage 1: Geïnterviewde personen
Met de personen in deze lijst is een interview gehouden of is de vragenlijst van Leren doe je
samen besproken. Naast intensievere gesprekken met deze personen is tevens met talloze
andere medewerkers en vrijwilligers gesproken tijdens het bezoek.
Tabel 10 Geïnterviewde personen van de 13 partnerinstellingen
Naam

Instantie

Functie

1

Els Wennekendonk

Ecomare

Educatief medewerker

2

Quinten van Katwijk

Ecomare

Hoofd Educatie

3

Lia Beijersbergen van
Henegouwen

Ecomare

Vrijwilliger

4

Hanneke Jelles

Hortus botanicus Leiden

Hoofd Educatie

5

Connie de Boer

Hortus botanicus Leiden

Vrijwilliger

6

Annelies Willemse

Hortus botanicus Leiden

Vrijwilliger

7

Aaike van Oord

Museon

Programma-manager geologie

8

Judith Aartsen

Museon

Programma-manager biologie

9

Jacinta Moons

Museon

Programma-manager
natuurkunde

10

Lia Brekweg

Museon

Museumdocent en explainer

11

Carin den Dulk

Museon

Museumdocent en explainer

12

Loes Schippers

Museum TwentseWelle

Educatief medewerker

13

Joke Morren

Museum TwentseWelle

Coördinator

14

Joanne Cijntje

Museum TwentseWelle

Vrijwilliger

15

Helen van den Bos

Museum TwentseWelle

Vrijwilliger

16

Anetta Dullaert

Natura Docet Wonderryck Twente

Educatief medewerker

17

Truke Braakhuis

Natura Docet Wonderryck Twente

Vrijwilliger

18

Eric Mulder

Natura Docet Wonderryck Twente

Conservator

19

Yuri Matteman

Naturalis

Hoofd Educatieve Ontwikkeling

20

Maartje Kijne

Naturalis

Educatief Ontwikkelaar

21

Lilian Baars

Naturalis

Coördinator Educatieve
Begeleiding

22

Pieter van der Linden

Naturalis

Vrijwilliger

23

Eleonoor Creygton

Naturalis

Vrijwilliger

27

24

Joke Haarmans

Naturalis

Vrijwilliger

25

Anke Jongen

Natuurmuseum Brabant

Medewerker Publieksactiviteiten
(Tentoonstellingen en Educatie)

26

Nienke van Dijk

Natuurmuseum Brabant

Medewerker Publieksactiviteiten
(Tentoonstellingen en Educatie)

27

Marlies Kruf

Natuurmuseum Brabant

Medewerker Publieksservice

28

Johan Heeffer

Natuurmuseum Brabant

Hoofd publieksactiviteiten

29

Yara van Weert

Natuurmuseum Brabant

Stagiaire

30

Tineke Giesing

Natuurmuseum Brabant

Vrijwilliger

31

Ingeborg Meutgeert

Natuurmuseum Fryslân

Hoofd educatie

32

José de Jaeger

Natuurmuseum Fryslân

Educatief medewerker

33

Astrid de Jong

Natuurmuseum Fryslân

Educatief medewerker

34

Petra van der Tuin

Natuurmuseum Fryslân

Educatief medewerker

35

Aukje Martens

Natuurmuseum Fryslân

Vrijwilliger

36

Lisa Klijnstra

Natuurmuseum Fryslân

Vrijwilliger

37

Bert Jan van Norel

Natuurmuseum Fryslân

Stagiaire

38

Eddie Kroot

Natuurmuseum Fryslân

Stagiaire

39

Gertruud Cobben

Natuurmuseum Nijmegen

Educatief medewerker

40

Ignas Latour

Natuurmuseum Nijmegen

Vrijwilliger

41

Dominique
Vissenberg

Natuurmuseum Nijmegen

Afdelingshoofd natuur- en milieu
educatie / NME consulent
voortgezet onderwijs De Bastei

42

Jan-Willem Koolen

Natuurmuseum Nijmegen

Medewerker publiekszaken

43

Gijsbert Peelen

Natuurmuseum Nijmegen

Vrijwilliger

44

René Pouwels

Natuurmuseum Nijmegen

Museummedewerker

45

Julie van de Schoor

Natuurhistorisch Museum Maastricht

Educatief medewerker

46

Corrien Derksen

Natuurhistorisch Museum Maastricht

Manager

47

Liset Stoffers

Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Coördinator educatie en
publieksbegeleiding

48

Shirley Jaarsma

Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Coördinator educatie en
publieksbegeleiding

49

Marga Vroege

Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Vrijwilliger

50

Fieke Kroon

Teylers

Educatief medewerker

51

Gerda Doorlag

Teylers

Medewerker Publiekszaken

52

Noëmi Mercks

Teylers

Onderwijsrelaties
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53

Lenie ’t Hooft

Teylers

Freelancer

54

Marianne de Bruijn

Teylers

Freelancer

55

Ruud Moesbergen

Universiteitsmuseum Utrecht

Medewerker educatie

56

Pauline Blokdijk

Universiteitsmuseum Utrecht

Medewerker planning en
organisatie

57

Iris van Meijl

Universiteitsmuseum Utrecht

Freelancer

58

Brigit van Brenk

Universiteitsmuseum Utrecht

Freelancer

59

Robert Buisman

Universiteitsmuseum Utrecht

Freelancer

60

Denise Groeneweg

Universiteitsmuseum Utrecht

Freelancer

Wetenschapsknooppunt Utrecht

Projectmanager
Wetenschapsknooppunt
Universiteit Utrecht

61

Maarten Reichwein
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Bijlage 2: Vragenlijst inventarisatierapport
Tabel 11 Vragenlijst inventarisatierapport voor afdeling educatie
Ingevuld voorafgaand aan inventarisatiebezoek en uitgebreid behandeld tijdens de interviews.

#

Vraag

1. In welke domeinen is het museum actief?
2. Wat is de educatieve missie en visie van het museum?
3. Hoe staan deze missie en visie in relatie tot het gezamenlijk statement van Leren doe je
samen?
4. Hoeveel bezoekers heeft het museum per jaar in totaal?
5. Hoeveel bezoekers komen in schoolverband?
6. Uit hoeveel lessen bestaat het totale aanbod voor het PO?
7. Uit hoeveel lessen bestaat het aanbod op het gebied van natuurhistorie voor het PO?
8. Zijn er aparte lessen voor het speciaal onderwijs?
9. Wat is de maximale groepsgrootte voor een museumles? En voor een
workshop/practicum?
10. Wie zijn de voornaamste doelgroep voor de museumlessen?
11. Wie zijn de voornaamste doelgroep voor het hele museum?
12. Waar worden de lessen gegeven? (afgesloten ruimte?)
13. Hoeveel moeten schoolgroepen per leerling betalen voor het bijwonen van een
museumles (incl. entree)? En voor museumbezoek zonder les?
14. Zijn er speciale kortingsmogelijkheden voor scholen? (subsidies etc.)
15. Hoe motiveert het museum kinderen die museumlessen bezoeken om terug te komen
naar het museum (met ouders/grootouders)?
16. Hoeveel betaalde medewerkers werken vast op de educatieve afdeling?
17. Hoeveel vrijwilligers of (betaalde) freelancers werken op de educatieve afdeling en
hoeveel uur zijn zij per week in totaal actief?
18. Hoe vaak worden er lessen/workshops voor basisschoolleerlingen in het museum
gegeven?
19. Biedt het museum ook lessen aan waarbij de scholen worden bezocht?
20. Lenen jullie objecten/leskisten uit die scholen kunnen gebruiken in eigen lessen? Zo ja,
wat en in welke mate?
21. Hoe werft het museum basisschoolklassen voor de lessen?
22. Is er een diepgaandere samenwerking met scholen? Hoe?
23. Hoe werken jullie samen met bedrijven?
24. Hoe werken jullie samen met universiteiten en hogescholen (pabo)?
25. Hoe werken jullie samen met andere musea of instellingen in de regio?
(samenwerkingsverbanden en combinatieschoolreizen)
26. Hoe werken jullie samen met andere musea of instellingen op landelijk niveau?
27. Is er de wens om meer samen te gaan werken met scholen, bedrijven, universiteiten,
hogescholen of ander musea? - Met welk doel?
28. Wat zou je graag van andere musea leren door Leren doe je samen?
29. Wat uit jullie bestaande aanbod is het meest interessant voor andere musea om van te
leren?
30. Zouden jullie er voor openstaan om volledige lessen te delen met projectpartners?
31. Zouden jullie als museum geïnteresseerd zijn in het volledig overnemen van lessen uit
andere musea?
32. Welke mensen geven les in jullie museum?
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33. Geven de educatieve ontwikkelaars ook op vaste basis lessen? Op welke basis en in
welke mate?
34. Krijgen de educatoren algemene training op het gebied van inhoud/didactiek in het
museum? Zo ja, welke?
35. Hoe worden educatoren ingewerkt voor specifieke lessen?
36. Op welke thema’s en onderwerpen zou er nog ontwikkeling gewenst zijn?
37. Zouden jullie het interessant vinden om educatoren mee te laten kijken met lessen in
andere musea?
38. In welk museum zou je graag meekijken?
39. Waarom heeft dit museum/hebben deze musea de voorkeur?
40. Hoeveel nieuwe lessen ontwikkelen jullie gemiddeld per jaar?
41. Hoeveel budget en tijd is er beschikbaar voor het ontwikkelen van één nieuwe les?
42. Welke richtlijnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van nieuwe lessen?
43. Welke specifieke kwaliteitseisen gelden voor nieuwe lessen?
44. Welke (wetenschappelijke) literatuur wordt gebruikt als onderbouwing van of inspiratie
voor lessen?
45. Komen objecten voor lessen uit de algemene collectie of is er een speciale lescollectie?
46. Hoe worden nieuwe lessen getest en/of geëvalueerd?
47. Wat zijn de voornaamste knelpunten als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe
lessen?
48. In hoeverre hebben jullie invloed op de tentoonstellingen in het museum?
49. Ontwikkelen jullie ook lessen voor tijdelijke tentoonstellingen?
50. In welke mate en op welke manier worden bestaande lessen geëvalueerd en
aangepast?
51. Worden er op vaste momenten evaluaties verstuurd naar basisscholen? Hoe vaak?
52. Wat zijn de meest positief beoordeelde punten door anderen?
53. Wat zijn verbeterpunten die anderen aandragen?
54. Welke les uit jullie aanbod is naar jullie mening het succesvolst? Waarom?
55. Wat is jullie specialiteit en waar zijn jullie uniek in?
56. Wat is jullie langetermijnbeleid op het gebied van educatie?
57. In hoeverre zijn jullie bezig met ontwikkelingen als het Techniekpact en Onderwijs2032?
58. Wat is jullie opinie ten aanzien van onderzoekend leren?
59. Hoe zie je jullie rol in de toekomst ten opzichte van die van nu?
60. Zijn er andere (praktische) dingen die de projectcoördinator moet weten voor deze bij
jullie op bezoek komt?
61. Wat zijn volgens jullie en anderen de meest positieve punten van de PO-lessen?
62. Wat zijn volgens jullie en anderen verbeterpunten van de PO-lessen?
63. Zijn er vragen die niet in deze vragenlijst aan bod zijn gekomen waar je wel in
geïnteresseerd bent? Deze kunnen nog aan bod komen bij de bezoeken bij jullie en
partners.
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Bijlage 3: Vragenlijst freelancers/vrijwilligers/stagiaires
Deze vragenlijst werd als handvat gebruikt bij de gesprekken. Afhankelijk van de
geïnterviewde werden vragen geselecteerd.
Introductie
-

Hoeveel keer per week geef je hier les?
Ben je in dienst of een vrijwilliger?
Wat vind je het leukst aan het geven van lessen in het museum?
Waar heeft je training uit bestaan?
Welke algemene training heb je gehad op het gebied van inhoud/didactiek?
Hoe ben je ingewerkt voor de verschillende lessen?
Heb je zelf op andere wijze nog training gehad of kennis gezocht?
Geef je ook lessen aan speciaal onderwijs?
Hoe pas je je hierop aan?
Zijn er aparte lesprogramma’s voor speciaal onderwijs?
Wat is volgens jou het/de educatieve beleid/missie visie van het museum waar je werkt?
Welke les uit het aanbod vind jij het beste en waarom?

Lesinhoud
-

Wat mogen kinderen doen met de voorwerpen in de lessen?
Voelen/ruiken/onderzoeken/bekijken/voor aankleding
Wat is de rol van de docenten van de scholen tijdens de lessen in het museum?
Welke kennis en vaardigheden vind je dat leerlingen moeten opdoen tijdens een museumles?
Op welke momenten in de lessen kunnen kinderen vragen stellen?
Wat voor vragen stel je zelf aan de kinderen?
Zijn scholen voorbereid op lessen in het museum? Hoe? Wat vind je daarvan?
Weet je of en hoe scholen na hun museumbezoek verder werken aan de les? Hoe?
Welke emoties denk je dat de kinderen beleven tijdens de museumlessen?
Kunnen leerlingen in de les zelf een onderzoek doen?

Evalueren
-

Wat zijn positieve punten die je docenten van scholen hoort noemen in lessen?
Wat zijn verbeterpunten die je docenten hoort noemen in lessen?
Zijn er externe factoren die je hinderen bij het geven van lessen? (geen goede ruimte,
onvoldoende lesmateriaal, te grote klassen etc.)
Zijn er vaste evaluatiemomenten waarbij alle educatoren samen kijken naar de
museumlessen?
Waar denk je dat het museum waar je werkt het meest kan verbeteren op het gebied van
museumlessen?
Waar denk je dat het museum waar je werkt in uitblinkt op het gebied van museumlessen?
Welke onderwerpen missen nog in het aanbod van lessen volgens jou?

Wat wil je leren?
-

Heb je wel eens meegekeken met lessen van andere educatoren? Zo ja, hoe vaak doe je
dat? Alleen bij inwerken, of op regelmatige basis? Ook bij andere musea?
Als we in de toekomst een workshop gaan organiseren voor museumeducatoren, zijn er dan
dingen die je graag wilt leren?
Wat vind je het moeilijkst bij het geven van lessen?
Wat kun je op dit gebied leren?
Wat zou je nog meer uit dit project willen halen?
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Bijlage 4: Verslag Londen 2016
Op 11 en 12 april 2016 bezochten 17 betrokkenen van het project ‘Leren doe je samen’
de stad Londen. Daar leerden de medewerkers elkaar beter kennen en ontdekten zij
meer over educatie in het Natural History Museum (NHM) en het Grant Museum of
Zoology (GMZ). Onderstaand verslag is een weergave van onze activiteiten,
ervaringen en bevindingen.
Maandag 11 april
De enthousiaste deelnemers zijn op verschillende manieren naar Londen gereisd en
verzamelden zich voor een lunch in het NHM. Oliver Moore heeft ons na de lunch een
uitgebreide presentatie gegeven over het onderwijsaanbod van het Natural History
Museum. Het museum opende in 1891 en is speciaal gebouwd om te dienen als museum.
In 2009 is het Darwin Centre erbij gebouwd. In The Cocoon is een grote (planten)collectie
opgeslagen en wordt een brug geslagen tussen wetenschappers en de bezoekers. In 20142015 heeft het museum meer dan 5.4 miljoen bezoekers ontvangen, waarvan 249.000
scholieren tussen de 4 en 18 jaar. Bij het NHM werken 350 wetenschappers, worden 80
miljoen objecten bewaard en worden jaarlijks 700 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd.
Het museum biedt schoolklassen lessen (3 pond/kind), onbegeleide lessen (1 pond/kind),
een onderzoeksruimte ‘Investigate’(gratis) en dagelijks verschillende activiteiten die bezocht
kunnen worden door scholieren (gratis). Op een gemiddelde dag komen er ongeveer 1000
scholieren op bezoek, waarvan er 300 tot 400 een begeleid programma volgen. Er zijn 24
science educators en meer dan 80 vrijwilligers. De museumdocenten zijn allen zeer
gepassioneerd en geven op vaste tijden hun lessen van wisselende lengte (meestal 45 a 50
minuten). Vrijwilligers helpen bij de ‘on gallery activities’ waar kinderen vragen kunnen
stellen en collectie kunnen voelen, ruiken en zien. Zij zijn nooit verantwoordelijk voor de
uitvoer van begeleidde lessen voor schoolklassen. Dagelijks zijn er shows over natuur en
wetenschap. Op meerdere dagen per week kunnen leerlingen in gesprek met
wetenschappers.
Er zijn meerdaagse trainingen voor medewerkers waardoor zij goed ingewerkt zijn voor hun
lessen. Tevens organiseert het NHM ‘teachertrainings’ waarbij ze voor leraren in opleiding
lessen verzorgen in het museum. Hierdoor bouwen ze een band op met de toekomstige
docenten. Om de kwaliteit van de lessen te waarborgen is een speciaal ‘evaluation team’
werkzaam binnen het NHM. Vier medewerkers zijn verantwoordelijk voor evalueren van de
lessen en het opleiden en bijscholen van het personeel. Hiervoor wordt de CPD (continued
professional development) methode gebruikt waarbij ze zowel worden bijgeschoold op
inhoud alswel pedagogiek. Wat de educatoren leren ligt in het verlengde van wat
onderzoekers hebben gevonden. Tevens is er een ‘peer review’ structuur waarbij
educatoren elkaar beoordelen en feedback geven. Er zijn groepssessies waarbij
ontwikkelaars en uitvoerend personeel samenkomen om te bespreken waar knelpunten en
verbeterpunten zitten.
Er ontstaat aan het einde van de presentatie een korte discussie over het verschil tussen de
educatie in Engeland en Nederland. Het blijkt dat het curriculum in Engeland veel vaster ligt
dan in Nederland. Waar docenten bij ons voornamelijk vastere doelen hebben met
betrekking tot taal en rekenen, hebben ze veel vrijheid op het gebied van ontwikkeling in
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natuur, techniek en aardrijkskunde. In Engeland ligt het curriculum zeer vast en zijn de
museumlessen daar ook op gemaakt.
Er zijn ook ontwikkelingen geweest op het gebied van online leren en video conferencing. Dit
staat nu op een lager pitje. De focus bij het NHM ligt in eerste instantie op andere nieuwe
leerstrategieën, aangezien de technologie hen regelmatig liet zitten.
Na de introductie bezochten we Investigate. In deze onderzoeksruimte kunnen leerlingen
zelf hun eigen onderzoek doen met behulp van echte authentieke objecten
(veren/stenen/botten/vlinders etc.) en microscopen, vergrootglazen, linialen en meer. De
computer wordt actief gebruikt om leerlingen te helpen in hun onderzoek. Tevens zijn er
papieren waarop leerlingen hun opgedane informatie noteren. Als Investigate geopend is
zijn er altijd 2 educatoren aanwezig om bezoekers te ondersteunen. De leerlingen
onderzoeken de voorwerpen (+/- 300 in totaal) en leren van wat ze zelfstandig ontdekken.
Schoolklassen kunnen deze ruimte gratis boeken voor 50 minuten, met maximaal 1 klas
tegelijk. De werkwijze bevalt het museum goed, maar ze geven wel aan dat ze graag hun
schoolactiviteiten in de tentoonstellingen willen geven en niet in afgesloten ruimten.

Tenslotte krijgen we deze dag van Ben Earle een les in beknopte vorm getoond. Het is druk
en vrij lawaaierig in het museum. De educator vertelt dat sommige museumdocenten ook
een microfoon gebruiken om zichzelf verstaanbaar te maken. De les over evolutie gaat in
op zowel de evolutie over miljoenen jaren tijd alsmede evolutie op populatieniveau. Na een
algemene introductie gaan de leerlingen in 5 groepen in de tentoonstelling elk naar een
andere tijdsperiode. Ze beantwoorden vragen als ‘Hoe ziet de aarde er uit?’, ‘Kun je planten
zien?’ en ‘Kun je dieren zien?’. Na ongeveer 5 minuten kijken reflecteren de leerlingen
samen op wat ze hebben gezien. Ze hoeven niets op te schrijven en halen alles uit hun pas
opgedane herinneringen. Samen komen ze dan tot een conclusie met betrekking tot het wat,
hoe en waarom van evolutie over miljoenen jaren. Omdat ieder groepje verantwoordelijk is
voor een ‘eigen stukje tijd’, letten ze goed op omdat ze op de gedeelde verantwoordelijkheid
worden aangesproken. Daarna krijgen leerlingen grote boxen met replica’s. De leerlingen
leggen paardenpoten op volgorde en leren over de veranderingen in tijd. Welke verandering
is nodig als je gaat van bos naar open vlaktes? Ze ontdekken dat evolutie wordt gedreven
door veranderingen in de omgeving.
Als afsluiting van deze les doen de leerlingen en spel over natuurlijke selectie en ook zes
van ons gaan aan de slag. We spelen vogels en krijgen bakjes met blokjes (heerlijke
34

wormpjes). Onze bekjes verschillen van klein tot groot en zo ontdekken de kinderen wat
survival of the fittest is.
Wij gaan door en kijken bij de Stegosaurus workshop voor kinderen van 4 tot 6 jaar oud.
Deze les van 45 minuten wordt gegeven midden in het museum onder een grote roltrap.
Terwijl de kinderen leren kunnen andere bezoekers zien wat het NHM doet voor
schoolklassen. De kleuters krijgen een introductie met een groot stripboek. Hierdoor krijgen
ze een beeld van het werk van wetenschappers en het uitsterven van de dino’s. Daarna
gaan de kinderen met hun ouders/begeleiders kijken bij de Stegosaurus (90% echt) waarbij
ze een kleine replica meenemen. De ouders krijgen een klein boekje om hen te helpen bij
het stellen van vragen in verschillende categorieën. Ze tellen poten, kijken naar bijzondere
vormen en denken na over functies.
Als laatste gaan de kinderen aan de slag met het in elkaar zetten van een grote
stegosauruspuzzel. Onderzoekers vinden dino’s in de grond niet altijd keurig netjes in elkaar
gezet, maar vinden losse botten die als puzzelstukken in elkaar worden gezet. Ook wij
mogen aan de slag met de stegosauruspuzzel. Dat valt nog niet mee! Wij vinden het een
leuke insteek en genieten van wat we zien. Wat we jammer vinden is dat het er vrij donker
is.
Na een dag vol inspiratie gaat iedereen naar zijn/haar hotel en ontmoeten we elkaar weer bij
Restaurant Gustave voor een gezamenlijk diner. We genieten van heerlijk eten uit Franse
keuken en bespreken wat we allemaal hebben gezien. In informele sfeer worden vele
gedachten omtrent educatie, werkvormen en collectie besproken.
Dinsdag 12 april
Op dinsdagmorgen ontmoeten we elkaar bij een koffiebar op enkele minuten loopafstand
van het Grant Museum of Zoology (GMZ). We zijn weer klaar voor een inspirerende dag
en lopen naar het GMZ. We worden warm welkom geheten in het museum, dat bestaat uit
één ruimte helemaal vol met collectiestukken. Aldaar krijgen we van Dean Veall een
uitgebreide introductie over educatie in het GMZ. Hij werkte vroeger bij het NHM en is nu
verantwoordelijk voor het onderwijs bij het GMZ.
Het GMZ bezit de university teaching collections van University College London. Robert
Edmond Grant bracht meer dan 10.000 objecten samen die tussen 1820 en 1997 werden
gebruikt voor de lessen. Toen in 1997 de ruimte in het biologiegebouw van de universiteit
nodig was voor moleculaire wetenschappen veranderde er veel. De collectie werd verplaatst
naar een voormalige bibliotheek en werd geopend voor het grote, algemene publiek. De stijl
van het museum doet ons allen erg denken aan Teylers.
Het museum is nog betrokken bij de biologie afdeling van de universiteit, maar is niet langer
een officieel onderdeel van de afdeling. De universiteit heeft op dit moment meerdere musea
die bij hen horen, op het gebied van natuur en kunst. Via de musea werkt de universiteit aan
public engagement.Een succesvol onderdeel waarbij nog steeds wordt samengewerkt met
de universiteit is de ‘mystery specimen’. Leerlingen krijgen een wervel/vel/tand/kaak etc. en
onderzoeken van welk dier het kan zijn. Soms weet het museum zelf ook nog niet eens van
welk dier het is! Ze schrijven er een rapport over en geven een presentatie.

35

Dean is verantwoordelijk voor schoolactiviteiten. Er komen dagelijks 1 tot 5 klassen op
bezoek in het museum. Het doel is om jaarlijks 3000 studenten te ontvangen. Zij hebben
keuze uit vier gratis lessen die goed aansluiten op het curriculum van de scholen over (1)
tanden en eten, (2) botten en beweging, (3) habitat en evolutie, (4) classificatie en indeling.
Iedere les bestaat uit 3 onderdelen van 15 minuten. Het gaat niet om namen of kennis, maar
om ervaren en zelf ontdekken. Alle leerlingen doen alle onderdelen, waarvan één onderdeel
wordt begeleid door de museumdocent, één onderdeel wordt begeleid door de
klassendocent en één onderdeel wordt zelfstandig uitgevoerd in de tentoonstelling. De
begeleide onderdelen richten zich op specifieke objecten. Leerlingen leren niet over het
object, maar door het object. Ze omschrijven, speculeren en ontdekken op een constructieve
manier meer over het bot en het dier waarvan het is. Alle objecten van het museum mogen
worden aangeraakt als bepaalde regels worden nageleefd (2 handen, object in het midden
van de tafel).
Naast de lessen in het museum biedt het museum twee leskisten aan en ontvangt zij vele
middelbare scholieren. Hiervoor is een nieuw model bedacht van 4 stappen: (1) introductie
op school, (2) ontmoet de onderzoeker, (3) bezoek het museum, (4) reflectie op school. Het
bereiken van middelbare scholen blijkt ook in Engeland ingewikkelder te zijn in verband met
vastere tijdsschema’s. Ook zijn er tal van activiteiten in het museum die niet direct
gerelateerd zijn aan natuur. Denk aan het breien van dieren of een opera in het museum. Er
zijn talloze (hilarische) initiatieven waarvan we het meest moeten lachen om The Great
Grant Knit-a-Thon.

Wij gaan na de introductie aan de slag met het in elkaar zetten van een gorilla, ontdekken in
de tentoonstelling en vergelijken van de schedels. Wij beleven wat de leerlingen beleven en
ook wij merken dat ervaren en puzzelen, actief leren en samenwerken een bijzonder
plezierige methode is. We zijn onder de indruk van het werk dat hier verzet wordt door één
educatief begeleider en een klein team collega’s.
Na een geslaagde ochtend vertrekken we voor een lunch op de Berwick Street Market. Met
volle magen verzamelen we ons weer bij het Natural History Museum.
In het NHM krijgen we na de lunch een presentatie van Annette Shelford en Andy Lee
over de Engelse samenwerking The Real World Science programme. Zij zeggen over het
project: “Real World Science Museums working in partnership to unlock the learning
potential of their natural history collections”. Het programma is een partnerschap van musea
met natuurhistorische collecties en tentoonstellingen die actief zijn in het ontwikkelen en
geven van schoolprogramma’s. Het partnerschap is gevormd in 2004 met 3 partners (NHM,
Oxford Museum of Natural History en The Great North Museum) en over de jaren zijn er
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verschillende partners bij gekomen. Nu werken er 8 musea mee. Het programma had
meerdere doelen, maar wilde ten eerste een sfeer creëren waarbij educatoren en
ontwikkelaars elkaar gewoon konden bellen met vragen en partners hadden om hun ideeën
mee te delen. Meerdere keren valt het woord ‘sharing’. Deel waar je mee bezig bent, waar je
krachten en verbeterpunten zitten en leer van elkaars expertise. Het wordt ons steeds
duidelijker dat er belangrijke overeenkomsten zijn tussen Leren doe je samen en het RWS
programme.
Gezamenlijk werken ze aan innovatie, risico inventarisatie en richtlijnen voor programma’s.
De programma’s zijn creatief en zijn op vele manieren gerelateerd aan wetenschap. We zien
voorbeelden van ‘paleo-art’ – het reconstrueren van het uiterlijk van een dier, gebaseerd op
de botten die gevonden worden. We puzzelen net als de leerlingen met uitgeknipte botjes
van papier en ontdekken dat verschillende groepjes dezelfde stukjes bot toch op een heel
andere plek in het lichaam kunnen plaatsen. Het programma heeft gezamenlijk nieuwe
programma’s ontwikkeld die uit te voeren zijn in meerdere musea. Er is geen uitleen van
objecten, maar dat is niet nodig omdat de collectie vergelijkbaar was en ieder museum die
benodigde collectiestukken had. Ze raden ons af om ook programma’s te gaan ontwikkelen
die in elk museum te draaien zijn. Musea komen voor misschien wel 75% overeen met hun
collectie, waarden en ideeën, maar er zijn ook subtiele verschillen waardoor het écht samen
ontwikkelen wordt bemoeilijkt. Zij geven ons de tip om te werken aan gezamenlijke richtlijnen
en ideeën, maar specifieke programma’s zelf te ontwikkelen/aanpassen bij de verschillende
partnerinstellingen. Ze geven aan dat het belangrijk is dat we onze gezamenlijke best
practices ook opschrijven en delen. Ook case-studies kunnen worden gepubliceerd! We
worden erop gewezen dat het wel tijd kost om dit net te formuleren.
Na deze bijeenkomst kunnen we een kijkje nemen in The Attenborough Studio (2009).
Deze grote multifunctionele ruimte wordt gebruikt voor het vertonen van films en
presentaties van wetenschappers over hun onderzoek. In eerste instantie gaf dagelijks een
onderzoeker (en in het weekend zelfs twee) een presentatie over zijn onderzoek. Dit bleek
op lange termijn echter niet haalbaar. Nu staan er nog een aantal keer per week
wetenschappers die vertellen over hun werk. Er gaat een hoop werk zitten in het vinden van
wetenschappers, informeren over hoe zij kunnen presenteren in de studio en regelen van
alle randvoorwaarden voor maar een beperkt publiek. Het is een indrukwekkende ruimte met
betrekking tot techniek en mogelijkheden voor presentaties, maar wij ervaren ook dat het er
redelijk ‘kaal’ is.
We sluiten de dag af met Martin Lawrence die kort met ons in discussie gaat over
onderzoek en onze laatste vragen beantwoordt. Tussen 2013 en 2015 is er samengewerkt
met vele natuurhistorische musea, universiteiten en partners aan het vormen van een
gezamenlijk document ten aanzien van onderzoek: “A learning research agenda for natural
history institutions”. Na zes seminars is een document opgesteld dat begin 2016 is deze
gelanceerd. Hij vertelt enthousiast over de Amerikaanse site van activationlab.org en kort
over PHDers die werken aan educatieprojecten (Amy Seakins, Lousie Archer, Sarah
Kounaves). We hebben onze reis gezamenlijk afgesloten met een diner bij het Italiaanse
restaurant Rocca. Met veel plezier en een hoofd vol nieuwe ideeën vormde deze maaltijd
een succesvolle afsluiting van de reis.
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Bijlage 5: Museumlessen voor jaarlagen
Tabel 12 Lessen bij verschillende musea voor groep 1 t/m 8 van het PO.
*Bij Ecomare zijn de buitenlessen in principe gefocust op groep 5 en hoger. Een introductie op het
museum is voor alle leeftijden mogelijk en er zijn mogelijkheden met poppenkast voor kleuters.
**Bij Teylers zijn lessen van groep 1 tot en met 8 maar zijn lessen mede gericht op natuur(historie)
momenteel enkel voor groep 1 t/m 4 beschikbaar.
***In het Universiteitsmuseum Utrecht zijn bewust geen kleuterlessen omdat zij niet binnen de
doelgroep van het museum vallen.
ECO
*

HBL

MSN

MTW

NDWT

NAT

NHM

NMR NMB NMF

NMN

TEY
**

UMU
***

Gr. 1

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Gr. 2

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Gr. 3

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Gr. 4

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Gr. 5

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Gr. 6

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Gr. 7

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Gr. 8

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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Bijlage 6: Kosten museumbezoek
Tabel 13 Prijzen voor museumbezoek (excl. eventuele kortingen door subsidies).
* Prijs voor een buitenexcursie €2,50
** Prijs voor online gastles €75/groep
*** Prijs voor een PO-les van 1 uur €110, voor 1,5 uur €140
**** Prijs voor een buitenexcursie is €137,50.
***** Extra kosten bij buitenproject (+€2,50/leerling) of thema-museumles(+€20,00/groep).
Prijs voor een introductie + bezoek Ecomare €7,20/leerling
Museum

Prijs per kind

Natuurmuseum Nijmegen *

€

1,50

Natuurhistorisch Museum Maastricht

€

3,00

Natura Docet Wonderryck Twente

€

3,50

Naturalis **

€

4,00

Natuurmuseum Brabant

€

4,50

Prijs per groep

TwentseWelle

€ 30,00

Teylers ***

€ 110,00

Universiteitsmuseum Utrecht

€ 110,00

Museon

€ 125,00

Ecomare****

€ 137,50

Natuurmuseum Fryslân*****

€

Het Natuurhistorisch Rotterdam

Groepsbedrag +
€1/kind
>15 leerlingen

€ 20,00

Hortus botanicus Leiden

€

€ 65,00

2,50

2,00
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Bijlage 7: Locatie museumlessen
Tabel 14 Locaties museumlessen.
* Er kan eventueel een braakballenprakticum op school worden uitgevoerd, maar het wordt
gestimuleerd om het museum te bezoeken.
** Naturalis bied geen lessen aan waarbij het museum fysiek scholen bezoekt maar biedt online
gastlessen aan waarbij een skypeverbinding wordt gemaakt tussen museum en schoolklas.
*** Er is een nieuw programma waarbij een introductie les wordt gegeven op school, vervolgens een
bezoek aan de ENCI groeve wordt gemaakt en afsluitend en bijeenkomst in het museum plaatsvind.
Afw. betekent dat er geen educatieve ruimte in het museum aanwezig is.
ECO

HBL

MSN

MTW

NDWT

NAT

NHM

NMR

NMB

NMF

NMN

TEY

UMU

Volledig in
educatieve
ruimte

Ja

Afw.

Ja

Afw.

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Afw.

Nee

Ja

Volledig in
tentoonstelling

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Combinatie
educatieve
ruimte en
tentoonstelling

Ja

Afw.

Ja

Afw.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Afw.

Ja

Ja

Buiten op
eigen terrein
museum

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

In de natuur,
buiten het
museum

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Op scholen

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja*

Ja**

Ja***

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

40

Bijlage 8: Verantwoordelijkheid boekingen en
boekingssystemen
De musea gebruiken verschillende methoden ter promotie van hun lessen. Alle musea
hebben het aanbod op hun eigen website vermeld en regelmatig staat (een gedeelte van)
het lesaanbod ook informatie op websites van lokale (cultuur)koepelorganisaties. Veel
musea versturen digitale nieuwsbrieven naar lokale basisscholen en scholen die het
museum eerder hebben bezocht. Naturalis, Museon en Teylers versturen jaarlijks een
gedrukt boekje met het totale aanbod. Diverse musea zijn actief op congressen of beurzen
(Nibi, NOT). Nadat een school een museum heeft benaderd voor een museumles per email,
telefoon of digitaal boekingsformulier wordt de aanvraag behandeld.
De boekingen worden in de musea door verschillende afdelingen of werknemers verwerkt.
Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers van de afdeling educatie, medewerkers van de afdeling
Sales en reserveringen of algemene baliemedewerkers. Verschillende musea hebben
aangegeven interesse te hebben in andere of nieuwe boekingssystemen. Ze zoeken naar
een moderner systeem of zoeken een systeem met andere of uitgebreidere mogelijkheden
dan hun huidige boekingssysteem. Medewerkers die de boekingen verwerken hebben
interesse getoond in het ontmoeten van collega’s van andere musea om gezamenlijke
knelpunten en mogelijkheden te bespreken.
Tabel 15 Verantwoordelijkheid voor verwerking boekingen en gebruikte boekingssystemen.
Naam Museum

Verwerking boekingen

Systeem

Ecomare

Twee medewerkers van
educatieve dienst

Wordt vernieuwd

Hortus botanicus Leiden

Coördinator backoffice en
rondleidingen

XS Control (begin 2017 vernieuwd)

Museon

Coördinator lesadministratie &
groepsbezoeken

Museumplan

Museum TwentseWelle

Coördinator

Excel

Natura Docet Wonderryck
Twente

Medewerker Educatie

Excel en outlook agenda

Naturalis

Sales en Reserveringen en
Coördinator Educatieve
Begeleiders en Vrijwilligers

Full House

Natuurhistorisch Museum
Maastricht

Baliemedewerkers

Papieren agenda

Natuurhistorisch Museum
Rotterdam

Afdeling educatie

Digitale agenda en Lotus organiser

Natuurmuseum Brabant

Afdeling publieksservice

Outlook agenda en Excel

Natuurmuseum Fryslân

Afdeling educatie

Access agenda en papieren agenda

Natuurmuseum Nijmegen

Afdeling educatie

Edso en centrale google agenda

Teylers Museum

Medewerker Publiekszaken

Full House

Universiteitsmuseum
Utrecht

Medewerker Organisatie en
Planning, afdeling Educatie

Google docs
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Bijlage 9: Focusvragen voor Leren doe je samen
Tabel 16 Opsomming vragen van projectpartners voor Leren doe je samen:
Ecomare
1. Hoe kunnen we echte objecten uit de collectie inzetten voor educatie?
2. Welke activerende lesvormen worden gebruikt in verschillende musea?
3. Hoe kunnen we de educatieve waarde van exposities verbeteren en
bruikbaarheid van tentoonstellingen in lessen verhogen?
4. Hoe kunnen we onderzoekend leren gebruiken in ons museum en buiten?
5. Hoe kunnen we educatoren inwerken over onderzoekend leren en het stellen van
échte vragen die nieuwsgierigheid prikkelen in plaats van enkel vertellen hoe het
precies zit?
Hortus botanicus
1. Hoe zorgen andere instellingen dat de kwaliteit van hun lessen constant blijft
zonder dat je de lesgevers direct op de vingers kijkt?
2. Onderwijs verandert constant. Hoe blijf je bij met een beperkt aantal beschikbare
uren?
3. Wat voor werkwijzen gebruiken andere musea in hun lessen? Hoe kunnen we
daarvan leren voor onze situatie?
4. Op welke manieren kunnen we onderzoekend en ontwerpend leren toepassen?
5. Welke trainingen kunnen we onze vrijwilligers bieden om kwaliteit te verbeteren?
Museon
1. Hoe kunnen we educatief ontwikkelaars bijscholen over
vernieuwingen/veranderingen in het onderwijs?
2. Hoe kunnen we onze lessen evalueren en zorgdragen voor kwaliteitsbewaking
van de lessen?
3. Hoe kunnen we kwaliteitscontrole van educatoren inrichten?
4. Hoe kunnen we een vast inwerkformulier voor lessen vormgeven?
(standaardisering van documentatie)
5. Hoe kunnen we uitvoerende medewerkers trainen en bijscholen?
Museum TwentseWelle
1. Hoe kunnen we met alle Leren-doe-je-samen-instellingen bruikbare,
gezamenlijke richtlijnen ontwikkelen die zowel bruikbaar zijn voor musea volledig
gefocust op natuurhistorie alsmede combinatiemusea gericht op zowel cultuurals natuurhistorie?
2. Wat verwachten scholen van het aanbod van natuurhistorische musea? Zoeken
zij traditionele programma’s of vernieuwde programma’s op basis van
onderzoekend leren?
3. Hoe kunnen wij (gezamenlijk) samenwerken met de (lokale) pabo’s?
4. Hoe kunnen we in ons museum een educatieve collectie opbouwen en deze
gebruiken in onze museumlessen?
Natura Docet Wonderryck Twente
1. Hoe kunnen we n.a.v. de richtlijnen en de nieuwe inzichten een educatief beleid
schrijven waarbij de ontwikkeling van lessen voldoet aan nieuwe methodes maar
ook gestandaardiseerd is?
2. Wat zijn belangrijke elementen waaraan goede inwerkdocumenten voor
(vrijwillige) collega’s moeten voldoen?
3. Welke trainingen op het gebied van educatie (didactiek, kennisoverdracht,
nieuwe onderwijsmethodes, e.d.) hebben vrijwilligers en medewerkers nodig om
goed een groep te kunnen begeleiden of lesmateriaal te ontwikkelen?
4. Hoe kunnen we evaluaties voor de scholen ontwikkelen en afnemen waardoor de
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kwaliteit van de educatieve programma’s vergroot word?
5. Waaraan moet een educatief beleid en een educatieve visie bij een
natuurhistorisch museum voldoen volgens andere musea
6. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van onderzoekend leren en hoe kunnen die
in nieuwe maar ook in oude programma’s toegepast worden?
7. Op welke educatieve vlakken komen de musea overeen en belangrijk hierbij is
wat zijn de mogelijkheden om samen dingen te doen, te versterken?
8. Hoe ontwikkelt een museum educatieve programma’s op professioneel niveau
met beperkte middelen? Wat zijn dan de belangrijkste onderdelen:
onderbouwing, achtergrond, vormgeving, samenwerking onderwijs e.d.?
Naturalis
1. Samenhang, hoe kunnen we bijdragen aan samenhang in het aanbod voor
leerlingen en families in Nederland?
2. Samenwerken, hoe kunnen we door kennis uit te wisselen met andere musea en
ervaringen met elkaar te delen rond de Big Five, in het bijzonder
wetenschapswijsheid stimuleren?
3. Samen leren, hoe kunnen we onze activiteiten beter evalueren?
Natuurhistorisch Museum Maastricht
1. Het werven en inwerken van vrijwilligers. Hoe kom je aan goede vrijwilligers?
Hoe werk je ze dan in en hoe geef je ze feedback?
2. Hoe gaan we het onderzoekend leren toepassen in onze nieuwe programma’s?
3. Wat willen de scholen? Zijn de docenten al toe aan deze nieuwe vorm van
didactiek?
4. Hoe ontwikkel je producten die goed afgestemd zijn op de (scholen)markt?
5. Hoe stel je een educatieve visie op en hoe wordt daar vanuit gewerkt?
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
1. Hoe kunnen we nog meer onderzoekend leren in onze lesprogramma’s brengen?
2. Hoe kunnen we evalueren wat de werkelijke effecten zijn van de lessen die we
aanbieden? Meer dan dat het ‘leuk’ is?
3. Welke werkvormen kunnen worden gebruikt, waarbij collectie centraal staat?
Natuurmuseum Brabant
1. Hoe gebruiken we onderzoekend leren, ontwerpend leren en
wetenschapswijsheid op een zinvolle manier in onze educatieve activiteiten?
2. Hoe bouwen we duurzame en wederzijdse waardevolle relatie op met POscholen waar wij en zij iets aan hebben?
3. Hoe kunnen we met onze programma’s goed aansluiten op het onderwijs en
vernieuwingen blijven volgen?
4. Hoe ontwerp ik een training voor medewerkers die bij alle verschillende
achtergronden, opleidingsniveaus en interesses aansluit?
5. Hoe zorgen we dat wat wij graag willen bereiken met onze educatieve activiteiten
ook door al deze mensen op een vergelijkbare manier wordt
uitgevoerd/overgebracht?
6. Hoe waarborg je de kwaliteit van je educatieve programma’s?
7. Wat zijn best practices van andere musea? En hoe gaan zij om met het
maatwerk?
Natuurmuseum Fryslân
1. Hoe leiden andere musea eigen personeel op, welke cursussen worden hiervoor
gebruikt en is er een mogelijkheid om gezamenlijke een cursus te volgen/ of
gericht te ontwikkelen?
2. Is het mogelijk gezamenlijke richtlijnen op te stellen voor het ontwikkelen en het
evalueren van lesprogramma’s?
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3. Hoe werkt onderzoekend leren, wat valt hier precies onder en welke andere
vormen gebruiken musea i.p.v. pen en papier?
Natuurmuseum Nijmegen
1. Hoe verbinden we cultuur- en natuurhistorie succesvol in educatie?
2. Hoe brengen we onze collectie interactief in beeld bij het publiek met inzet van
nieuwe werkvormen als onderzoekend /ontwerpend leren
3. Hoe kunnen we nieuwe vrijwilligers en medewerkers vinden en hen opleiden?
4. Hoe kunnen we onze activiteiten evalueren en kwaliteit waarborgen?
5. Hoe kunnen we met het landelijke samenwerkingsverband samen een sterk
digitaal lesaanbod opbouwen?
Teylers
1. Welke werkvormen zijn er nog meer mogelijk (binnen de beperkingen van
Teylers Museum) om de educatieve (natuurhistorische) programma’s te
verlevendigen en te verduidelijken?
2. Hoe kan Teylers de fossielencollectie concreter maken, verhelderen en dichter
bij (de leefwereld van) kinderen brengen, binnen de beperkingen van Teylers?
3. Kunnen we als partijen binnen LDJS samen een contact of
samenwerkingsverband aangaan met de diverse pabo’s in het land om
makkelijk/sneller/beter stagiaires te krijgen, en om mogelijkheden van stages
binnen educatieve instellingen als de natuurhistorische musea meer/beter op het
netvlies van de pabo’s te krijgen?
4. Hoe kunnen we een structuur van intervisie-bezoeken opzetten met elkaar?
Universiteitsmuseum Utrecht
1. Hoe evalueren we onszelf en de programma's? En hoe kunnen we deze data
omzetten tot concrete veranderingen/verbeteringen voor in het museum?
2. Hoe kunnen we huidige wetenschap en nieuw verworven (wetenschappelijke)
kennis gebruiken in onderwijsprogramma's?
3. Op welke manier kunnen we ervaring, kennis en kunde en lesopbouw delen met
andere musea? En ook van andere musea leren?
4. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de huidige onderwijscultuur en didactieken blijven volgen en blijven inspelen op de nieuwste bevindingen van
onderzoekers omtrent didactiek?
5. Hoe kunnen we stagiaires het effectiefst (zinnige) opdrachten geven waar zowel
zij en wij wat van kunnen leren (zonder er teveel tijd aan ‘kwijt’ te zijn)?
6. Hoe gaan andere instellingen hun publieksbegeleiders scholen (i.v.m. mogelijke
traineeship in museum)?
7. We willen onze banden met docenten aanhalen en ze ook meer scholing
aanbieden op het gebied van onderzoekend leren en wetenschap en techniek.
Hoe werken andere musea hieraan?
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