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Wat en waarom?
Tijdens de landelijke trainingsdag van LDJS komen educatieve begeleiders/
museumdocenten al meerdere jaren bij elkaar. Tijdens de dag zijn er diverse workshops en
worden vooral veel ervaringen uitgewisseld om zodoende van en met elkaar te leren.



Met het vrijwilligersproject zijn in 2021 vrijwilligers actief uitgenodigd om aan deze dag deel
te nemen. Vrijwilligers zijn voor alle musea erg belangrijk in het verwelkomen van bezoekers,
families en het begeleiden van schoolgroepen. Om ervoor te zorgen dat ook zij zich verder
ontwikkelen en (nog) beter families, individuele bezoekers dan wel groepen kunnen
begeleiden zijn zij in 2021 ook actief voor deze trainingsdag uitgenodigd.

Een van de door de vrijwilligers zelf aangegeven opmerkingen is namelijk ook dat zij graag
meer ervaringen met anderen zouden uitwisselen om te kunnen sparren over hoe zij iets
beter kunnen doen en ook om beter te kunnen inschatten hoe ze het nu doen. Tijdens deze
trainingsdag is hier altijd veel ruimte voor, niet alleen tijdens de workshops (die veelal hierop
gebaseerd zijn), maar ook tijdens de tussenliggende momenten op de dag.

Programma van de dag
Op de trainingsdag konden alle deelnemers verschillende
workshops volgen. Aangezien we op dat moment bezig waren
met de te ontwikkelen vrijwilligerstraining kozen we ervoor om
alle vrijwilligers in ieder geval in te delen bij de workshop
‘Vragen stellen’ zodat zij hier ook hun feedback op konden
geven. De andere twee workshops waren voor hen vrij te
kiezen.

Het programma had als thema ‘Diversiteit en Inclusiviteit’. Zie
voor het volledige programma het programmaboekje in de
bijlage. Grofweg bestond de dag uit: een keynote van
Cathelijne Denekamp over inclusiviteit bij het Rijksmuseum, zij
ging hierbij in op belangrijke inzichten waar je bij stil moet staan
om echt iedereen in je museum te kunnen verwelkomen. Twee
workshoprondes met daarin de vrijwilligersworkshop ‘vragen
stellen’ en andere workshops die te maken hebben met het
begeleiden van diverse groepen en groepen met beperkingen. En als slot een meer
inhoudelijke workshopronde om kennis bij de deelnemers bij te spijkeren over diverse
onderwerpen (o.a. dino’s, fossielen en stadsnatuur) zodat zij hier beter dingen over kunnen
uitleggen aan bezoekers. Tussendoor was er volop gelegenheid om met anderen kennis te
maken en ervaringen uit te wisselen.

Ervaringen van vrijwilligers
Bij het aanmelden waren de reacties van vrijwilligers al zeer enthousiast. Wat goed dat er
een trainingsdag is! En wat fijn dat ik daar als vrijwilliger aan mag deelnemen! Vóór dit jaar
hadden niet veel vrijwilligers van deze dag gehoord, maar door promotie vanuit de
verschillende vrijwilligerscoördinatoren door het hele land waren er uiteindelijk vanuit alle
deelnemende musea vrijwilligers bij de trainingsdag aanwezig.

Helaas waren er door de corona-maatregelen (corona-checkapp en thuisblijven bij enige
verkoudheid) minder deelnemers dan zich hadden aangemeld en waren er daardoor ook
mensen die zich niet voor de dag aanmeldde. Maar in totaal waren er uiteindelijk op de dag
90 deelnemers waarvan 32 vrijwilligers vanuit alle musea in het land.



De reacties op de dag waren erg goed. Hieronder een aantal van de reacties die na afloop in
het evaluatieformulier zijn gezet:

- Veel geleerd! Ik vond het een dag met een sterretje.
- Boeiend en leerzaam.
- Goede onderwerpen en zet me aan het denken.
- Mooi om zoveel ervaringen uit te wisselen.
- Fijn om zoveel andere museummedewerkers te ontmoeten.
- Inspirerend. Veel geleerd en nieuwe mensen leren kennen.
- Geweldig! Hopelijk mag ik er als vrijwilliger altijd bij zijn!
- Ideeën opgedaan en ervaringen uitgewisseld.
- Een heel gastvrij en welkom onthaal, dank!

Vervolg voor volgende edities
Gezien de enthousiaste reacties van de vrijwilligers op hun deelname aan deze trainingsdag
is deze dag ook in het vervolg opengesteld voor alle vrijwilligers die hieraan willen
deelnemen.

Aandachtspunten voor de volgende edities:
● Een deel van de ontwikkelde vrijwilligerstraining kan worden ingezet tijdens de

trainingsdag. Keuze kan gemaakt worden uit: introductie op educatie in
SNNC-musea, vragen stellen (hoewel deze in de editie van 2021 door de
deelnemende vrijwilligers is gevolgd), vragen stellen maar dan meer gericht op het
zelf doen (inkorten intro en meer aandacht voor zelf uitproberen in het museum),
intervisie.

○ Tip: vrijwilligers vonden de keuze die voor hen gemaakt werd niet allemaal
even fijn. Een enkeling had, hoewel ze de workshop hoog waardeerden,
liever een andere workshop gedaan. Als optie aanbieden is daarom wellicht
beter.

● Aandacht/promotie is erg belangrijk. Vanuit de vrijwilligerscoördinatoren is het fijn als
het goed gepromoot wordt en onder de aandacht gebracht wordt bij vrijwilligers. Dit
kan in nieuwsbrieven, per mail of door het hen te vertellen.

● Contact is altijd belangrijk, maar zorg er zeker voor vrijwilligers voor dat je als
organisator bereikbaar bent voor vragen. Vrijwilligers hebben soms net wat meer
vragen over het aanmelden of dat het allemaal goed gegaan is.

● Zorg daarom ook voor een automatische reply bij een aanmelding met daarin nog
even kort waarvoor iemand zich heeft aangemeld. Dit voorkomt vragen en zorgt
ervoor dat iemand het nog even kan nalezen.


