
GEZINNEN 
WELKOM!
Musea... 
leuk voor kinderen 
èn voor ouders!



‘Family learning in museums is 
adult-led but child-oriented. 
Adults must feel able to make 
use of the available resources to 
guide and stimulate the interest 
of their children. No other groups 
learn in this way and the 
numbers involved merit special 
attention and investment.’ 

(Uit: Lifelong Learning in Museums, pag. 62)
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Verkade Paviljoen, Zaans museum (Zaandam) | foto Liesbeth Tonckens



Volwassenen met kinderen maken een logisch onderdeel  
uit van het totale publieksbereik van de musea.  
Gezinnen met kinderen zijn welkom. In veel musea is een 
aankleedkussen in de toiletten te vinden, doet men niet 
moeilijk met het opwarmen van een flesje en zitten in de 
presentatie een aantal elementen die vooral leuk zijn voor 
kinderen. Met de checklist die nu voor u ligt wil Gelders 
Erfgoed bijdragen aan uw totaalvisie op het bereiken van de 
doelgroep gezinnen met kinderen. De gezinsvriendelijkheid 
hoeft geen toeval te zijn, maar kan voor de musea die 
gezinnen een kansrijke doelgroep vinden, een weloverwogen 
onderdeel van het beleid zijn waarmee u daadwerkelijk uw 
publieksbereik kunt vergroten. 

Het	allerbelangrijkste	voor	gezinnen	bij	museumbezoek	is,	
dat	zij	samen	iets	doen	en	iets	beleven.	Door	interactie	en	
betrokkenheid,	door	samen	te	kijken	en	te	praten	over	wat		
je	ziet	en	wat	je	beleeft	wordt	het	bezoek	leuk	en	wordt	het	
een	blijvende	herinnering.	Het	museum	kan	de	ontvangst	en	
begeleiding	van	bezoekers	zo	organiseren,	dat	het	museum
bezoek	door	de	gezinnen	wordt	geassocieerd	met	een	
positieve	gezamenlijke	ervaring.	Op	8	juni	2009	organiseerde	
Gelders	Erfgoed	een	symposium	over	de	manier	waarop	de	
gezinsvriendelijkheid	van	musea	vergroot	kan	worden.		

Inleiding                                                                                                                     
De	Gratis	Museumdag	in	Gelderland	(sinds	2006)	heeft	al	
vanaf	de	start	gezinnen	met	kinderen	tot	12	jaar	als	
speerpunt.	Dat dit een kansrijke doelgroep is blijkt o.a. uit:
	 	Letty	Ranshuysen:	Publieksverbreding	in	de	Gelderse	

musea,	2004.	Musea	zouden	zich	meer	moeten	richten	
op	gezelschappen	met	kinderen	in	de	regio.		
Zij	constateert	echter	een	discrepantie	tussen	het	
bezoekgedrag	van	ouders	met	kinderen	en	de	
kindvriendelijkheid	van	de	musea.

	 	Uit	de	landelijke	MuseumMonitor	2008,	blijkt	dat	het	
aandeel	gezelschappen	met	kinderen	onder	13	jaar	
gestaag	toeneemt.	In	de	40	onderzochte	musea	maken	
gezinnen	met	kinderen	gemiddeld	23%	van	het	publiek	
uit.	De	gemiddelde	score	voor	kindvriendelijkheid	is	7,7.	

	 	Museumbezoek	in	gezinsverband	blijkt	een	grote	
invloed	te	hebben	te	hebben	op	de	culturele	
belangstelling	van	kinderen	in	de	rest	van	hun	leven.

In	de	zomer	van	2008	is	een	nulmeeting	
gezinsvriendelijkheid	gehouden	onder	de	Gelderse	musea.	
Enkele verrassende uitkomsten waren:
	 	De	meeste	musea	noemen	zich	gastvrij	voor	gezinnen	

met	kinderen,	maar	zij	realiseren	zich	vaak	niet	wat	dit	
inhoudt
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		 	Een	aantal	musea	wil	deze	doelgroep	wel	binnenhalen,	
maar	zij	worstelen	met	de	vraag	hoe	ze	dat	moeten	
doen.	Zij	hebben	het	idee	dat	hun	eigen	initiatieven	op	
niets	uitlopen.

Door	aandacht	te	schenken	aan	de	gezinsvriendelijkheid	
van	de	musea,	wil	Gelders	Erfgoed	de	musea	ondersteunen	
bij	het	bereiken	van	deze	groep.	Het	streven	is	om	de	
kwaliteit	van	het	museumbezoek	voor	deze	doelgroep	
verhogen	en	de	kans	op	een	herhaalbezoek	vergroten.
De	term	gezin	zoals	hij	hier	wordt	gebruikt	kent	een	ruime	
interpretatie.	Onder	gezin	verstaan	we	elke	combinatie	van	
minimaal	1	volwassene	met	een	kind	onder	de	13	jaar.	Deze	
volwassene	kan	de	biologische	ouder	zijn,	maar	net	zo	goed	
een	grootouder,	een	oom	of	tante,	voogd	of	bevriende	
buurvrouw.	Met	name	de	grootouders	zijn	een	interessante	
groep,	omdat	zij	in	de	schoolvakanties	in	voor	en	najaar	
vaak	een	paar	dagen	op	de	kinderen	passen	en	graag	een	
uitje	bedenken	dat	ook	nog	een	educatief	aspect	in	zich	
draagt.	Welke	aspecten	zijn	van	belang	als	we	spreken		
over	gezinsvriendelijkheid?	Waar	kunt	u	aan	denken	als		
u	de	gezinsvriendelijkheid	wilt	vergroten?	Gelders	Erfgoed	
heeft	gekozen	voor	vier	verschillende	invalshoeken:	
communicatie,	faciliteiten,	presentatie	en	activiteiten.	

Ook	al	gaat	deze	checklist	over	de	toegankelijk	voor	
gezinnen,	in	de	tekst	wordt	vaak	gesproken	over	
voorzieningen	speciaal	voor	kinderen.	Dit	komt	omdat		

de	meeste	musea	primair	gericht	zijn	op	volwassenen.		
De aanpassingen voor gezinnen die in deze checklist  
worden besproken hebben te maken met:
	 Specifieke	aanpassingen	voor	kinderen	en
	 	Stimulerende	maatregelen	om	de	interactie	tussen	

volwassenen	en	kinderen	te	bevorderen.
Deze	checklist	is	bedoeld	om	een	aanzet	te	geven	tot	het	
vergroten	van	de	gezinsvriendelijkheid.	Het	is	geen	handboek	
met	kant	en	klaar	recepten.	Laat	u	zich	inspireren	door	de	tips	
en	ideeën	en	gebruik	datgene	wat	voor	uw	situatie	het	meest	
voor	de	hand	ligt.	Laat	u	niet	ontmoedigen	door	voorbeelden	
uit	musea	die	wellicht	met	veel	grotere	budgetten	kunnen	
werken.	In	de	periode	2010	–2012	zal	Gelders	Erfgoed	met	
workshops	en	projecten	aandacht	blijven	schenken	aan	de	
doelgroep	gezinnen.

Het	raamwerk	voor	deze	checklist	is	gemaakt	door	vier	
studenten	van	de	HAN	ArnhemNijmegen	die	in	het	voorjaar	
van	2009	hun	afstudeerproject	aan	dit	onderwerp	gewijd	
hebben.	

Gelderse	musea	en	andere	erfgoedinstellingen	die	meer	
informatie	of	advies	willen	hebben	over	dit	onderwerp,	
kunnen	contact	zoeken	met	Gelders	Erfgoed.

Liesbeth Tonckens, l.tonckens@gelderserfgoed.nl
Dorine Stijkel, d.stijkel@gelderserfgoed.nl 
Zutphen, oktober 2009.
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Deel 1_ Communicatie                                                                           

Het	lijkt	heel	eenvoudig	om	gezinnen	met	kinderen	als	
doelgroep	naar	uw	museum	te	halen.	Toch	komt	er	meer		
bij	kijken	dan	het	vermelden	op	uw	folder	en	website		
dat	u	leuke	kinderactiviteiten	heeft	georganiseerd.
De	meeste	bezoekers	zien	eerst	de	communicatieve	
uitingen	van	het	museum,	voordat	ze	de	drempel	van	het	
museum	daadwerkelijk	over	stappen.	Het	beeld	dat	men	
van	het	museum	heeft,	de	verwachting,	heeft	zich	vooraf		
al	gevormd.	Hoe	zorgt	u	dat	alle	potentiële	bezoekers		
vóóraf	de	juiste	verwachting	van	uw	museum	hebben?		
Die	verwachting	heeft	meestal	weinig	te	maken	met	de	
inhoud	van	de	collecties	en	exposities,	maar	vooral	met:	
“Zal	ik	het	daar	leuk	vinden?“	of	“Is	mijn	actieve	en	
onderzoekende	dochter	van	vier	jaar	welkom?”
Het	is	de	kunst	om	dàt	te	communiceren	waar	de	bezoeker	
onbewust	op	zit	te	wachten	(inhoud).	En	op	zo’n	manier		
dat	de	bezoeker	zich	er	welkom	voelt	(aanspreektoon).	

1.1 Interne communicatie; alle neuzen dezelfde kant op  
 Als	u	wilt	uitstralen	dat	u	een	geschikt	reisdoel	bent		
voor	een	dagje	uit	voor	een	gezin	met	kinderen,	is	het		
een	eerste	vereiste	dat	alle	medewerkers	intern	ook	van	
deze	boodschap	overtuigd	zijn.
1.	 	Bestuur	en	inhoudelijke	medewerkers	zetten	de	

gezinsvriendelijkheid	op	de	agenda	van	de	organisatie.
2.	 	Beleidsmedewerkers	maken	concrete	plannen,	wat	gaan	

we	doen	om	die	gezinsvriendelijkheid	te	vergroten.		
Ga	voor	frisse	ideeën	ook	te	rade	bij	collegaorganisaties	
en	leg	vooral	uw	oor	te	luisteren	bij	de	doelgroep.		
Wat	vinden	gezinnen	van	uw	plannen,	spreken	ze	aan,	
welke	nuttige	tips	heeft	men	nog	voor	u?

3.	 	Uitwerken	van	de	plannen	en	betrekken	van	de		 	
andere	medewerkers	bij	die	uitvoering.

4.	 	Trainen	van	de	medewerkers	die	in	direct	contact		 	
met	de	bezoekers	staan.	

5.	 Uitvoeren	van	de	plannen.
6.	 	Evalueren:	intern.	Zijn	we	tevreden	over	hoe	het	gelopen	

is?	Maak	van	een	dergelijke	evaluatie	een	terugkomend	
agendaonderdeel	op	de	werkvergadering.

7.	 	Evalueren:	extern.	Zijn	de	gezinnen	tevreden	over	het	
museumbezoek?	
a.		U	kunt	een	vaste	klankbordgroep	samenstellen	van	

betrokken	bezoekers	(uit	de	Vriendenvereniging	bijv.)	
die	met	enige	regelmaat	reageren	op	uw	
communicatie	met	de	bezoekers.	Een	dergelijke	
klankbordbijeenkomst	kan	ook	per	publieksgroep	
gehouden	worden,	senioren,	gezinnen	met	kinderen	
of	alleen	kinderen/jongeren.



	 b.		U	kunt	een	eenvoudig	mondeling	of	schriftelijk	
publieksonderzoek	houden	onder	de	groep	gezinnen	
met	kinderen.

1.2 Voorafgaand aan het bezoek 
 Onbewuste	kennismaking	van	uw	publiek	met	het		
museum	gebeurt	door:
	 	Langs	het	gebouw	komen,	de	buitenkant	globaal	in		

je	opnemen
	 Iemand	over	het	museum	horen	praten
	 Iets	in	de	krant	lezen
	 Een	folder	of	poster	zien		
	Wat	doen	mensen	die	bewust	informatie	over	een	museum	
zoeken:
	 	Folder	of	poster	goed	bekijken,	buitenkant	gebouw	

goed	bekijken
	 Website	bezoeken
	 	Ervaringen	van	andere	mensen	vragen.	Dit	kan	montot

mond	of	via	een	internet	forum.	Sommige	musea	
hebben	een	forumfunctie	op	hun	website	staan,	zodat	
iemand	direct	kan	zien	wat	de	andere	bezoekers	vonden	
van	bijvoorbeeld	de	bewegwijzering	of	het	restaurant.

Kinderen	oefenen	invloed	uit	op	de	besteding	van	de	vrije	
tijd	van	het	gezin.	Zij	geven	hun	voorkeur	aan	voor	
uitstapjes	en	(groot)ouders	houden	daar	rekening	mee.	In	
de	communicatie	en	vormgeving	van	activiteiten	voor	
gezinnen	is	het	daarom	van	belang	om	rekening	te	houden	
met	de	wensen	en	voorkeuren	van	kinderen.

Help pake en beppe de vakantie door.
Tijdens	vakanties	logeren	kinderen	vaak	bij	hun	
grootouders.	Voor	de	pakes	en	beppes	(opa’s	en	oma’s)		
kan	het	soms	moeilijk	zijn	iets	te	bedenken,	dat	leuk	is		
om	samen	met	de	kleinkinderen	te	doen.	De	musea	en	
archieven	in	Friesland	spelen	hier	elke	voorjaarsvakantie	op	
in	met	Help	pake	en	beppe	de	vakantie	door.	Van	dinsdag	
t/m	vrijdag	bieden	35	culturele	instellingen	een	programma	
aan	voor	jong	en	oud.	Kinderen	van	4	t/m	12	jaar	hebben	
gratis	entree,	op	vertoon	van	een	pake	of	beppe	(of	papa,	
mama,	oom,	buurvrouw,	etc).	Volwassenen	betalen	entree.	
www.helppakedevakantiedoor.nl	(sept.	2009)

1.3  Wat kunt u doen om het gezinsbezoek positief onder  
de aandacht te brengen?

	 	Aan	de	buitenkant	gebouw	iets	toevoegen	dat	de	
aandacht	van	kinderen	trekt,	een	banier,	een	tekstbord	
in	aantrekkelijke	felle	kleuren,	de	pakkende	titel	van	een	
expositie.

	 	Jaarlijks	een	expositie	programmeren	met	gezinnen	als	
doelgroep.	Het	onderwerp	sluit	aan	bij	algemene	trends	
en	actuele	interesses,	de	titel	en	vormgeving	maken	
direct	duidelijk	dat	het	een	laagdrempelige,	actieve	
expositie	is.

	 	In	folders,	op	posters	en	op	de	website	staat	heldere	
informatie	voor	gezinnen.
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	 	Maak	arrangementen	met	organisaties	uit	de	buurt.	
Werk	bij	voorkeur	samen	met	een	organisatie	uit	een	
heel	ander	segment.	Cultuur	en	horeca	is	altijd	een	
geschikte	combinatie,	maar	ook	cultuur	en	speeltuin		
of	cultuur	en	natuur.	

	 	Denk	bij	publiciteit	niet	alleen	aan	tekstuele	informatie,	
probeer	tekst	te	vermijden	en	gebruik	foto’s,	film,	
pictogrammen,	strips	e.a.	Gebruik	you	tube,	twitter,	
flickr	en	andere	interactieve	toepassingen.

	 	Informatie	die	relevant	is	voor	gezinnen:
	 		Openingstijden,	entreeprijzen,	eventuele	

familiekorting
	 	Aanbod	van	horeca	en	winkel	
	 	Toegankelijkheid	voor	kinderwagens,	buggy’s	
	 		Activiteiten	die	altijd	te	doen	zijn	(onderdeel	van		

vaste	presentatie	of	expositie)
	 	Speciale	exposities,	activiteiten	of	evenementen	
	 		De	leeftijd	waarvoor	bepaalde	activiteiten	het	meest	

geschikt	zijn.	Niemand	vind	het	prettig	om	met	een	
opstandige	10jarige	bij	een	verhalenverteller	voor	
4jarigen	zitten.

1.4 Bereikbaarheid
Zet	op	de	website	van	het	museum	een	duidelijke	
routebeschrijving,	voor	vervoer	per	auto	en	met	het	
openbaar	vervoer.	Geef	aan	waar	parkeerplaatsen	zijn.	
Overleg	eventueel	met	een	naastliggend	bedrijf	of	u	de	
parkeerplaats	in	het	weekend	kunt	gebruiken.
Hoe	is	de	bewegwijzering	binnen	de	gemeente?	Het	is	niet	
altijd	eenvoudig	om	deze	bewegwijzering	te	verbeteren,	er	
zitten	veel	lokale	gemeentelijke	regels	achter.	Ga	in	gesprek	
met	de	gemeente	en	met	plaatselijke	collegaorganisaties,	
zij	hebben	ook	belang	bij	een	goede	bewegwijzering.	
Banieren	aan	de	buitenkant	van	het	gebouw	en	borden	op	
de	stoep	moeten	meestal	ook	aangevraagd	worden	bij	de	
gemeente.

1.5 Website 
	 	Zet	de	website	op	vanuit	de	behoeften	van	het	publiek.	
	 	Maak	op	de	website	aparte	links	voor	bepaalde	

doelgroepen.	Vormgeving,	aanspreektoon	en	
activiteiten	verschillen	per	leeftijdsgroep.	De	pagina	
met	kinderactiviteiten	is	geheel	anders	van	toon	en	
opzet	dan	de	pagina	met	achtergrond	informatie	bij	de	
collectie.

	 	Laat	vormgeving	van	de	website	aansluiten	bij	de	
vormgeving	en	vormentaal	van	het	museum	en	van	de	
gedrukte	folders.

	 	Laat	een	groepje	jongeren	suggesties	doen	voor	een	
grotere	aantrekkelijkheid	van	de	eigen	website.	Dit	kan	



bijv.	in	het	kader	van	een	maatschappelijke	stage	van	
leerlingen	van	het	voortgezet	onderwijs.		
www.maatschappelijkestages.nl

	 	Zorg	voor	actieve	betrokkenheid	van	de	bezoeker,	door	
een	forum,	een	poll,	filmpjes	doorplaatsen	vanuit	you	
tube	etc.	Door	dergelijke	interactieve	toepassingen	op	
de	website	wordt	de	site	aantrekkelijker	maar	zal	ook	
meer	tijd	voor	onderhoud	vragen.

	 	U	kunt	het	publiek	de	mogelijk	geven	om	zelf	hun	foto’s	
op	de	site	van	het	museum	te	plaatsen.

	 	Plaats	de	belangrijkste	huisregels	op	de	site,	dat	geeft	
snel	een	indruk	van	de	do’s	en	dont’s	van	de	organisatie.

	 	Vertel	op	de	website	over	het	restaurant	(prijzen	en	
aanbod)	en	over	de	picknickplek	in	het	museum.

1.6 Tijdens het bezoek  
 Geef	de	bezoekers	het	idee	dat	zij	echt	welkom	zijn,		
dat	er	op	hen	is	gerekend.	Dit	kunt	u	bereiken	door:
	 	Een	gastvrijheidbeleid	dat	door	alle	medewerkers	in	de	

hele	organisatie	wordt	gedragen	en	nageleefd.	Over	het	
opzetten	van	een	dergelijk	beleid	kunt	u	advies	inwinnen	
bij	Gelders	Erfgoed	en	kijken	op	www.hostmanship.nl.

	 	Maak	de	belangrijkste	huisregels	kenbaar	bij	de	entree	
van	het	museum,	liefst	met	kernachtige	woorden	of	
pictogrammen.	

	 	Maak	medewerkers	en	personeel	herkenbaar	voor	de	
bezoeker	door	eenvoudige	naambordjes	of	herkenbare	
kleding.



09	
D
eel	1	_	Com

m
unicatie

	 	Train	de	medewerkers	om	contact	te	maken	met	de	
bezoekers	door:	het	maken	van	oogcontact,	een	open,	
toegankelijke	lichaamshouding	en	het	stellen	van	de	
juiste	vragen.	Zorg	dat	de	medewerkers	zich	ervan	
bewust	zijn	dat	zij	niet	alleen	de	volwassenen	
aanspreken,	maar	ook	de	kinderen.

	 		Geef	de	gidsen	of	rondleiders	een	extra	training	in	het	
omgaan	met	groepen	waarin	verschillende	leeftijden	en	
interesses	door	elkaar	lopen.

	 	Zorg	voor	goede	plattegronden	of	bewegwijzering	door	
het	gebouw.	Mensen	voelen	zich	prettiger	als	zij	zich	
goed	kunnen	oriënteren.	Geef	hierop	duidelijk	aan	
welke	plekken	leuk	zijn	voor	kinderen	of	waar	interactie	
gevraagd	wordt.

	 	Maak	de	bewegwijzering	naar	de	kindertentoonstelling	
of	activiteitenhoek,	aantrekkelijk	voor	kinderen.	Laat	de	
typografie	voor	zich	spreken.	Kinderen	herkennen	dat	
direct.	

	 	Geef	ouders	een	kijkwijzer	mee	die	hen	in	één	
oogopslag	duidelijk	maakt	wat	in	elke	zaal	de	grote,		
en	voor	kinderen	aantrekkelijke,	lijn	van	het	verhaal	is.	
Zo	kunnen	zij	makkelijk	met	hun	kinderen	in	gesprek.

Beeld en Geluid Hilversum:
Alle	medewerkers	met	een	publieksfunctie	dragen	een	witte	
pandjesjas.	Zij	zijn	direct	herkenbaar	en	de	kleding	heeft	
ook	een	dienende	uitstraling.	Naast	de	ingang,	nog	voor	de	
kassa	staat	al	een	medewerker	om	iedereen	welkom	te	
heten	en	de	eerste	vragen	te	beantwoorden.

1.7 Sfeer 
Onbewust	wordt	de	bereidheid	om	zich	open	te	stellen	voor	
alles	wat	het	museum	te	bieden	heeft	beïnvloed	door	de	
sfeer	bij	binnenkomst	en	de	sfeer	in	de	expositieruimten.	
Alle	zintuigen	spelen	hierbij	een	rol,	al	heeft	ieder	mens	een	
voorkeur	voor	één	van	de	zintuigen.	Ook	kinderen	reageren	
onbewust	heel	sterk	op	wat	zij	ervaren.	Hoe	ruikt	het,	hoe	is	
het	kleurgebruik	en	de	ruimte	indeling,	zijn	de	mensen	
aardig,	hoe	klinkt	het,	voel	ik	mij	welkom?	Sfeer	is	een	
onbewuste	vorm	van	communicatie.
	 	Sfeerbeleving	staat	los	van	de	inhoud.	Iemand	kan	het	

ergens	gevoelsmatig	heel	erg	prettig	vinden,	los	van	het	
onderwerp	van	de	expositie.

	 	Kijk	bewust	naar	de	kleuren,	verlichting	en	geuren	van	
uw	museum,	praat	met	mensen	uit	uw	klankbordgroep	
eens	over	de	sfeer	in	het	gebouw.
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10 1.8 Na het bezoek 
Na	afloop	van	het	museumbezoek	wilt	u	graag	weten	of	de	
ontvangst	in	het	museum	naar	wens	was.	Voelde	men	zich	
goed	geïnformeerd	en	voelde	men	zich	welkom?	Luister	
hierbij	ook	naar	de	kinderen	en	niet	alleen	naar	de	
volwassenen!	
	 	Leg	op	een	duidelijk	zichtbare	plek	een	gastenboek	

neer.	Mensen	vinden	het	erg	prettig	om	op	te	schrijven	
wat	ze	vonden	van	het	museumbezoek.	Een	makkelijke	
manier	om	feedback	te	ontvangen,	maar	verwacht	
hiervan	geen	betrouwbaar	publieksonderzoek	te	
kunnen	maken.	

	 	Maak	een	gastenboek	speciaal	voor	kinderen,	doe	dit		
in	een	voor	kinderen	aantrekkelijke	vorm,	op	een	
computer	of	juist	op	een	grote	vellen	papier	met	behulp	
van	dikke	viltstiften.	Vraag	om	te	tekenen	of	om	te	
schrijven.

	 	Vraag	mensen	naar	hun	mening	over	bepaalde	
activiteiten,	dit	kan	bijvoorbeeld	door	een	forum	op	de	
website	te	plaatsen.	Hier	kunt	u	regelmatig	een	nieuwe	
stelling	lanceren	waar	mensen	op	kunnen	reageren.	

	 	Bij	activiteiten	voor	een	besloten	groep	(lezing,	
rondleiding,	workshop)	kan	direct	na	afloop	een	
evaluatiemoment	worden	ingebouwd.	Een	traditioneel	
vragenformulier	of	het	laten	plakken	van	stickers,	het	
ophouden	van	bordjes	etc.	Een	korte	evaluatie	met	twee	
of	drie	vragen	kan	al	voldoende	informatie	geven	voor	
geplande	vervolgactiviteiten.

	 	U	kunt	mensen	heel	gericht	vragen	naar	hun	mening	
over	uw	speciale	tarieven	of	acties	en	onderzoeken	hoe	
vaak	de	mensen	in	uw	museum	komen,	wat	zijn	de	
redenen	voor	herhaalbezoek?	Zou	men	het	museum	
aanraden	aan	iemand	anders	en	welke	aspecten	zou	
men	dan	vooral	noemen?	
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Onder	de	faciliteiten	worden	alle	voorzieningen	bedoeld,	
die	bestemd	zijn	om	het	verblijf	te	vergemakkelijken.	Elke	
leeftijdsgroep	heeft	behoefte	aan	andere	voorzieningen.	
Senioren	stellen	het	op	prijs	als	zij	gratis	een	leesbril	
kunnen	lenen,	terwijl	jongeren	het	leuk	vinden	om	iets	in	de	
museumwinkel	te	vinden	dat	nergens	anders	te	krijgen	is.	
Als	de	voorzieningen	goed	zijn	afgestemd	op	de	wensen		
van	de	bezoeker,	zal	deze	meer	tijd	over	houden	voor	het	
daadwerkelijke	bezoek	aan	de	exposities	en	presentaties.
De	rol	van	de	museummedewerkers	is	het	wijzen	van	de	
bezoekers	op	de	voorzieningen	en	erop	toezien	dat	men	de	
voorzieningen	op	de	juiste	wijze	gebruikt.

2.1 Entree
Veel	faciliteiten	hebben	betrekking	op	het	moment	van	
aankomst	en	van	vertrek.	De	entree	of	hal	van	het	museum	
is	daarbij	het	centrale	punt.	
De	bezoeker	verwacht	bepaalde	voorzieningen	aan	te	
treffen	in	de	entreehal.	Zorg	dat	er	ook	aan	kinderen	wordt	
gedacht:
	 	Plaats	in	de	garderobe	ook	kinderkapstokken.		

Zo	merken	kinderen	en	ook	ouders	direct	bij	
binnenkomst	dat	de	organisatie	aandacht	heeft		
voor	kinderen.

	 	Kluisjes	zijn	zeer	welkom	bij	gezinnen,	zij	hebben	vaak	
veel	bagage	bij	zich.

	 	Zorg	voor	voldoende	prullenbakken	in	de	entree	en		
op	de	plaatsen	waar	eten	en	drinken	is	toegestaan.		
Dit	voorkomt	ergernis	en	zwerfafval.	

	 	Maak	bij	een	trap	ook	een	trapleuning	voor	kinderen,	
zodat	zij	zelfstandig	omhoog	of	omlaag	kunnen	lopen

	 	In	de	entree	willen	mensen	even	op	elkaar	wachten,		
in	de	presentatie	wil	men	rustig	rond	kunnen	kijken	en		
in	de	gang	wil	men	gewoon	even	rusten.	Kinderen	en	
senioren	zijn	regelmatig	op	de	bankjes	te	vinden.	Zorg	
voor	zitplaatsen	of	bankjes	door	het	hele	gebouw	heen.

	 	Is	er	ruimte	om	met	een	buggy	het	museum	binnen		
te	komen?	Is	er	ruimte	om	de	buggy	in	de	hal	achter	te	
laten?	Veel	ouders	gebruiken	een	buggy	of	wandel
wagen	als	zij	buiten	zijn,	maar	vinden	het	prettig	om	in	
het	museum	met	het	kind	te	lopen	of	het	kind	op	de	arm	
te	dragen	als	dat	nodig	is.	Is	er	een	hellingbaan	voor	
kinderwagens	en	rolstoelen?
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Kindermuseum in Graz (Oostenrijk)
Naast	de	gewone	trap	in	een	ruime	hal,	is	een	zachte	
glijbaan	gemaakt	voor	de	kinderen.	Een	leuke	manier	om		
de	trap	af	te	gaan	en	even	lekker	te	spelen.

Medewerkers achter de balie:
	 	Spreek	kinderen	direct	aan,	vertel	ze	wat	er	speciaal	

voor	hen	te	doen	is.	Vraag	naar	hun	wensen	en	
behoeften.

	 	Zorg	dat	u	specialistische	vaktermen	vermijdt,	maar	
kindertaal	is	niet	nodig.	Behandel	kinderen	met	
evenveel	respect	als	alle	andere	bezoekers.

2.2. Horeca & ontspanning
Uit	onderzoek	blijkt	dat	gezinnen	met	kinderen	de		
aan		wezigheid	van	een	restaurant	belangrijk	vinden.	Als	het	
museum	niet	over	een	echte	horeca	voorziening	beschikt,	
kunt	u	ook	aan	deze	wens	tegemoet	komen	door	een	rustig	
hoekje	te	creëren	waar	men	zelf	meegebrachte	etenswaren	
mag	opeten	en	waar	eventueel	een	kopje	koffie	is	te	krijgen.
De	pauze	tijdens	het	museumbezoek	is	ook	een	moment	
van	reflectie	en	gesprek.	“Wat	vond	jij	van	de	tentoon
stelling,	welk	voorwerp	vond	je	het	mooist,	wat	heeft	je	
geraakt?”	Door	catalogi	en	kinderboeken	over	het	thema	
neer	te	leggen,	kan	het	gesprek	tussen	de	gezinsleden	
gestimuleerd	worden.	Kleine	kinderen	verwerken	wat	zij	
hebben	gezien	en	meegemaakt	tijdens	hun	spel.	

Kindermuseum, Graz (Oostenrijk) | foto Liesbeth Tonckens
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Laat	ze	spelen	met	duplo	of	blokken,	laat	ze	tekenen	op	
papier	of	op	een	groot	schoolbord,	maak	een	speelhoek		
met	poppen	en	knuffels	of	een	verkleedhoek	met	kleding	
die	te	maken	heeft	met	het	thema	van	het	museum.	Een	
grote	speelhoek	kan	het	beste	losgekoppeld	worden	van		
de	horeca	voorziening.	Zo	worden	ouders	gestimuleerd	mee	
te	spelen	met	de	kinderen	en	zo	samen	te	verwerken	wat	zij	
gezien	en	beleefd	hebben.	Zet	een	lekkere	bank	neer,	zodat	
ouders	en	kinderen	samen	kunnen	lezen	en	prentenboeken	
bekijken.
	
Als er een horecavoorziening is, denk dan aan:
	 Kinderstoelen
	 	Speelhoekje,	want	kinderen	zijn	altijd	eerder	klaar		

dan	hun	ouders.
	 	Tekenpapier	en	potloden	om	aan	tafel	bij	de	ouders	

bezig	te	zijn.
	 Mogelijkheid	om	een	flesje	of	potje	op	te	warmen
	 	Dranken	en	etenswaren	die	kinderen	lekker	vinden.		

Dit	zijn	vaak	eenvoudige	dingen	zonder	koolzuur,	niet	te	
vet	en	met	weinig	suiker	(gewone	limonade,	koekjes).

Als	er	geen	ruimte	voor	horeca	is	in	het	museum,	kunt	u	wel	
duidelijk	aangeven	op	welke	plaats	mensen	even	kunnen	
zitten	en	hun	eigen	eten	en	drinken	kunnen	nuttigen.	
Probeer	te	vermijden	dat	dit	in	de	tentoonstellingszalen	
gebeurt.	Een	goede	bewegwijzering	kan	dit	voorkomen.



U	kunt	een	samenwerking	aangaan	met	een	plaatselijke	
horeca	voorziening:
	 	Zorg	dat	bezoekers	na	een	kopje	koffie	weer	terug	naar	

het	museum	kunnen	komen	(entreekaartje	blijft	geldig)
	 	Maak	een	aantrekkelijk	aanbod	met	korting	op	koffie		

op	vertoon	van	het	entreekaartje.
	 	Leg	wat	relevante	boeken	en	catalogi	neer	bij	het	

restaurant	of	café.
	 	Probeer	gegevens	te	krijgen	over	het	aantal	museum

bezoekers	dat	gebruik	maakt	van	de	lokale	horeca	en	
wat	zij	daar	uitgeven.	Deze	cijfers	kunt	u	gebruiken	om	
aan	te	tonen	wat	de	lokale	spin	off	van	uw	museum	is.		
www.lagroup.nl		publicatie:	impact	terracotta	leger.

Tip:
Probeer het thema van het museum, terug te laten komen in 
de speelhoek. Zo wordt de speelhoek uniek en aantrekkelijk 
om nog eens terug te komen.

Citaat: Ga met je kind naar het museum1. 
“Zodra ik merk dat mijn zoontje verveeld begint te raken, 
stel ik voor om weg te gaan. Bij ons eindigen de meeste 
bezoeken al snel op het terras of in het cafetaria met 
appelsap en koffie. Zoals trouwens de meeste bezoekjes  
aan de Bijenkorf ook na tien minuten al eindigen.  
Toch zijn dat heel geslaagde bezoekjes.”

1  Pauline Bijster, Ga met je kind naar het museum,  
uit tijdschrift Mama september 2009.
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2.3 Museumwinkel
De	museumwinkel	is	voor	bijna	alle	bezoekers	een	vast	punt	
voordat	zij	weer	naar	huis	gaan,	het	is	leuk	om	even	te	
kijken,	ook	al	wordt	er	lang	niet	altijd	iets	gekocht.	Kinderen	
zijn	erg	gefocust	op	cadeautjes	en	zij	kunnen	enorm	zeuren	
(tot	groot	ongenoegen	van	de	ouders).	Hoe	kunt	u	op	deze	
soms	dubbele	houding	van	de	bezoekers	ten	opzichte	van	
de	museumwinkel	inspelen:
	 	Zorg	voor	een	breed	assortiment	in	alle	prijsklassen.	

Vooral	voor	kinderen	zijn	kleine	presentjes	van	rond		
één	euro	ruim	voldoende.	

	 	Sluit	bij	de	keuze	van	het	assortiment	aan	bij	het	thema	
van	het	museum,	dit	maakt	de	voorwerpen	uniek.

	 	Zorg	voor	dingen	die	geschikt	zijn	om	als	cadeautje		
weg	te	geven.	Denk	aan	inpakpapier!

	 	Zorg	dat	kinderen	de	voorwerpen	ook	kunnen	zien,	maar	
denk	eveneens	aan	de	veiligheid.	Kostbare	voorwerpen	
hoog	en	veilig	plaatsen,	bakjes	met	potloden	en	
stuiterballen	laag	en	toegankelijk	neerzetten.

	 	Zijn	de	gangpaden	van	uw	winkel	breed	genoeg	voor	de	
kinderwagen?

	 Verkoop	van	ouderwets	snoep	is	altijd	zeer	geliefd.

Zaans Museum, Zaandam:
In	het	kader	van	het	Verkadepaviljoen	van	het	Zaans	
Museum,	zijn	in	de	museumwinkel	‘gewoon’	Verkaderepen	
te	koop.	Een	toepasselijk	presentje	voor	een	lage	prijs.

2.4 Sanitair
Bijna	elke	bezoeker	maakt	gebruik	van	de	toiletten.		
Voor	gezinnen	met	kleine	kinderen	die	bezig	zijn	zindelijk		
te	worden,	zijn	die	toiletten	nog	belangrijker.
	 	Houdt	het	sanitair	goed	schoon,	maak	intern	heldere	

afspraken	over	wie	de	reguliere	schoonmaakbeurt		
doet	en	wie	ad	hoc	in	springt	als	halverwege	een	drukke	
dag	blijkt	dat	er	wel	een	poetsdoek	doorheen	gehaald	
mag	worden.

	 	Denk	ook	aan	zeep	en	handdoeken,	een	lekker	luchtje	
etc.

	 	Plaats	opstapjes	bij	de	wastafel	zodat	kleine	kinderen	
zelf	hun	handen	kunnen	wassen.

	 	Denk	aan	een	aankleedkussen	voor	het	verwisselen		
van	luiers.

	 	Maak	indien	er	ruimte	is	een	apart	kindertoilet	met	een	
kleine	toiletpot	en	vrolijke	kleuren.

	 	Bedenk	op	welke	wijze	het	thema	van	het	museum		
ook	tot	op	deze	plaats	doorgevoerd	kan	worden.		
Met	bijv.	grappige	tekeningen	over	toiletgebruik	en	
hygiëne	in	vroegere	eeuwen	of	een	citaat	van	een	
gedicht	dat	tot	themagebonden	overpeinzingen	kan	
leiden.



Geologisch museum, Velp | foto Petra Visser
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De	kern	van	het	museumbezoek	wordt	gevormd	door	het	
bekijken	en	beleven	van	de	exposities	en	vaste	presentatie	
van	het	museum.	De	belangrijkste	manier	van	
informatieoverdracht	in	de	musea	gaat	nog	steeds	met	
behulp	van	tekst	en	object.	Op	steeds	meer	plaatsen	
worden	ook	andere	technieken	ingezet	om	het	verhaal	van	
het	museum	over	te	brengen,	film,	geluid,	lichteffecten,	
geur,	interactieve	spellen,	handson	elementen,	
demonstraties	etc.	Stil	lezen	en	kijken	is	voor	de	meeste	
kinderen	geen	aantrekkelijke	manier	van	kennis	verwerven,	
zij	zijn	liever	actief	bezig.	Als	volwassenen	alleen	een	
museum	bezoeken	willen	ze	nog	wel	rustig	lezen	en	kijken,	
maar	samen	met	hun	kinderen	willen	ze	liever	actief	bezig	
zijn.	De	interesse	ligt	allereerst	bij	het	samen	ervaren	en	
beleven	van	onderwerpen	die	dicht	bij	de	eigen	interesse	en	
belevingswereld	liggen.	Het	koppelen	van	wat	men	ziet	aan	
de	persoonlijke	ervaring	is	een	continu	proces.	

Citaat: Ga met je kind naar het museum2. 
“Voor mij is de hoofdregel voor een goed museumbezoek: 
snelheid. Ik kan van mijn kinderen toch moeilijk 
verwachten dat ze drie uur langs 100 schilderijen slenteren. 
We hoeven niet alles te zien en ook niet de helft, soms is één 
installatie of foto genoeg. Ik vind dat zelf ook prettiger.”

3.1 Inrichting van de tentoonstellingsruimte
Om	de	toegankelijkheid	van	de	presentatie	voor	gezinnen		
te	vergroten:
	 	Maak	de	vitrines	zo	dat	kinderen	er	ook	in	kunnen	

kijken.	Maak	vitrines	spannend	door	niet	alles	direct	
prijs	te	geven	(een	smal	kijkvenster,	een	verrekijker,		
een	spiegel	etc.).

	 	Plaats	kleine	opstapjes	als	de	vitrine	toch	te	hoog		
blijkt	voor	kleinere	kinderen.	Bovendien	is	het	klimmen	
een	aantrekkelijke	activiteit.

	 	Zorg	dat	twee	of	meer	mensen	tegelijk	een	belangrijk	
object,	vitrine	of	maquette	kunnen	bekijken,	zodat		
men	de	ervaring	kan	delen.

	 	Markeer	met	kleuren	of	speciale	figuurtjes	een	
themaroute	voor	kinderen	en	gezinnen.

	 	Plaats	zitbankjes,	maak	een	hoek	met	kussens	of		
een	bankje	om	op	uit	te	rusten.	

	 	Maak	een	teken,	kleur	of	voorleeshoekje	in	de	
expositieruimte.

	 	Zorg	voor	afwisseling	in	indeling	van	de	ruimte,	
kleurgebruik,	sfeer,	verlichting	e.a.

	 	Bekijk	zelf	de	presentatie	eens	vanuit	de	lage	hoek		
van	kinderen	en	mensen	in	een	rolstoel.	Wat	kunt	u		
nog	zien	en	heeft	u	geen	last	van	lampen	die	in	uw	
gezicht	schijnen?

2 Pauline Bijster, tijdschrift Mama sept. 2009.
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	 	Maak	de	expositieruimten	een	beetje	spannend,	gun	de	
bezoeker	een	verrassing	als	hij	een	hoek	omgaat	of	een	
nieuw	ruimte	betreed.

	 	Plaats	belangrijke	objecten	en/of	grote	teksten	zo,	dat	
bij	binnenkomst	direct	duidelijk	is	wat	het	onderwerp	
van	een	zaal	is.	De	volwassene	overziet	daardoor	sneller	
het	geheel	en	kan	een	verhaal	maken	voor	het	kind.

	 	De	ruiten	van	vitrines	met	bijzondere	voorwerpen	
hebben	soms	erg	te	lijden	onder	vette	en	plakkerige	
kinderhandjes.	Maak	deze	ramen	regelmatig	schoon.

3.2 Doeactiviteiten
Met	de	term	doeactiviteiten	worden	alle	interactieve	
elementen	bedoeld	die	meer	van	de	bezoeker	vragen	dan	
alleen	kijken	en	lezen.	Het	kenmerk	van	een	dergelijke	
doeactiviteit	is	dat	deze	zonder	extra	begeleiding	
uitgevoerd	kan	worden.	Kinderen	maar	ook	volwassenen	
zijn	enorm	gesteld	op	interactie.	Zij	doorbreken	de	
‘eentonigheid’	van	het	museum.	Al	doende	pikt	iemand	
dingen	op	en	heeft	daardoor	een	intensere	leerervaring.	
Bijvoorbeeld:
	 	handmatige	activiteiten	zonder	stroom	(hijsen	van	een	

zeil,	achter	luikjes	kijken,	levensgroot	spel	spelen)
	 	kruip	door	sluip	door	(een	smalle	onderdoorgang	voor	

kinderen,	een	holle	boom)
	 een	model	in	elkaar	zetten
	 licht	en	geluidseffecten	(op	knopjes	drukken)
	 film	en	video



19	 	audiotour	of	handheld	computer	(maak	een	aparte	
kinderversie)

	 computer	spellen	en	spellen	via	een	touch	screen
	 verkleden,	tekenen	en	knutselen
	 	zingen	en	dansen	m.b.v.	een	karaoke	set,	beamer	

presentatie	of	computer
Probeer	alle	zintuigen	van	de	bezoeker	aan	te	spreken,	
gebruik	geluid,	prikkel	de	fantasie.
Stimuleer	(groot)ouders	en	kinderen	om	echt	samen		
aan	de	slag	te	gaan,	zorg	dat	zij	elkaar	nodig	hebben	voor		
de	optimale	uitvoering	van	de	activiteit.

Zaans Museum, Zaandam:
In	het	Verkade	paviljoen	van	het	Zaans	Museum	is		
een	computerspel	te	vinden,	waarbij	je	zelf	koekjes	of	
chocolaatjes	moet	inpakken.	Het	spel	is	verwerkt	in	een	
heuse	lopende	band	en	het	slepen	van	de	koekjes	
(touchscreen)	is	een	bijna	verslavende	activiteit.		
Zowel	kinderen	als	volwassenen	zijn	nauwelijks	bij	het		
spel	weg	te	slaan.	
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20 3.3 Kindertentoonstelling
Een	andere	mogelijkheid	om	aantrekkelijk	te	zijn	voor	
gezinnen	met	kinderen	is	het	organiseren	van	een	vaste		
of	tijdelijke	expositie	voor	kinderen.
	
Een	tijdelijke	expositie	met	creatief	werk	van	kinderen,	
bijvoorbeeld:
	 	Stadsmuseum	Doetinchem	toont	elk	jaar	het	creatieve	

werk	van	de	eindexamenleerlingen	(handvaardigheid)	
van	drie	scholen	voor	voortgezet	onderwijs	uit	
Doetinchem.

	 	Het	Stedelijk	Museum	Zutphen	hing	door	leerlingen	
versierde	schoenen	in	het	trappenhuis	van	het	museum.	
Elke	bezoeker	aan	de	‘gewone’	schoenenexpositie	liep	
door	dit	fraai	versierde	trappenhuis	naar	boven.	

	
Een	vaste	ruimte	van	het	gebouw	waar	altijd	voor	kinderen	
aantrekkelijke	doeactiviteiten	zijn	te	vinden,	bijvoorbeeld:
	 	Het	juniorlab	in	Museum	Het	Valkhof	in	Nijmegen	is	al	

jaren	een	grote	trekker	voor	kinderen	die	graag	
onderzoek	doen.

	 	Naturalis	in	Leiden	heeft	leuke	exposities	voor	kinderen	
met	hun	ouders

	 Villa	Zebra	in	Rotterdam	is	een	echt	kindermuseum.
	 	De	ontdekkingskamer	in	het	Drents	Museum	in	Assen	

laat	kinderen	de	prehistorie	onderzoeken.

Naturalis, Leiden | foto Liesbeth Tonckens
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3.4 Tekst 
Sommige	volwassenen	vinden	het	heel	vanzelfsprekend	
tijdens	het	museumbezoek	uitleg	te	geven	en	vragen	te	
stellen	aan	de	kinderen.	Anderen	vinden	dat	moeilijk	omdat	
ze	zelf	nog	te	weinig	van	het	onderwerp	weten,	of	omdat	ze	
niet	zo	snel	aanknopingspunten	vinden	om	met	de	kinderen	
in	gesprek	te	gaan.	Tekst	is	dan	een	goed	hulpmiddel	
waarmee	in	één	oogopslag	informatie	gegeven	kan	worden.	
De	meeste	bezoekers	houden	niet	zo	van	het	lezen	van	
teksten,	oudere	mensen	zijn	eerder	geneigd	‘braaf’	alle	
teksten	te	lezen	dan	jongeren.	Kinderen	laten	zich	liever	
leiden	door	opvallende	voorwerpen	of	door	de	
onweerstaanbaar	aantrekkelijke	computerspellen	en	
multimediale	toepassingen.	Zet	museumteksten	niet	
achteloos	in,	tekst	is	een	heel	effectief	hulpmiddel	om	
informatie,	maar	ook	om	sfeer	aan	te	geven	(poëzie)	of	
emotie	over	te	brengen.
	 	Zorg	dat	de	tekst	een	hulpmiddel	blijft,	dat	wordt		

ingezet	als	er	geen	betere	overdrachtsmiddelen	te	
bedenken	zijn.	

	 	Kopteksten	met	grote	letters	zijn	belangrijk	voor	de	
snelle	oriëntatie	van	de	volwassenen	ten	behoeve		
van	de	uitleg	richting	de	kinderen.

	 	Geef	ouders	snel	te	lezen	achtergrondinformatie;		
de	hoofdlijnen	en	hoogtepunten.	Zodat	zij	die	aan		
hun	kinderen	kunnen	vertellen.	Deze	tekst	kan	op		
een	paneel	staan	of	in	een	apart	tekstboekje.	

	 	Verdiepingsteksten	kunnen	heel	goed	op	
geplastificeerde	zaalpapieren	gezet	worden.		
De	bezoeker	kan	dan	rustig	gaan	zitten	lezen.	

	 	Stel	in	de	museumteksten	vragen	die	uitnodigen	samen	
in	gesprek	te	gaan.	Vraag	naar	mening	en	ervaring	van	
de	bezoeker.	Stimuleer	hierbij	dat	de	bezoekers	hun	
kennis	gebruiken	over	verschillende	voorwerpen	en		
die	met	elkaar	combineren.

	 	De	kernvragen	van	Parsons	(zie	kader)	kunnen	helpen	
bij	het	stellen	van	stimulerende	vragen	aan	de	bezoeker.

Kernvragen van Parsons
Om	een	gesprek	op	gang	te	brengen	tussen	kinderen		
en	ouders	kan	er	gebruik	gemaakt	worden	van	de	vijf	
kernvragen	van	Michael	Parsons3.	De	vragen	zijn	opgezet	
om	beter	te	leren	kijken	naar	beeldhouwwerken	en	
schilderijen,	maar	ze	zijn	ook	goed	toepasbaar	op	
gebruiksvoorwerpen.	
Plaats	de	vragen	op	een	apart	tekstbordje,	verwerk	ze	in		
de	tentoonstellingstekst	of	verwerk	ze	in	een	speurtocht		
of	een	rondleiding.	Stimuleer	mensen	om	hardop	te	
antwoorden,	onbewuste	aannames	worden	duidelijk	door	
ze	uit	te	spreken	en	kunnen	de	start	voor	een	gesprek	zijn.

3  Michael Parsons, How we understand art, a cognitive developmental 
account of aesthetic judgment. Ohio State University, USA.
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22 1.	 	Wat	is	je	eerste	indruk?	
Om	de	eerste	indruk	bewust	te	laten	formuleren		
kunt	u	open	vragen	stellen	als:	“Wat	valt	u	op	aan		
dit	voorwerp?”	en	“Vraag	aan	andere	mensen	wat	zij	
ervan	vinden.”

2.	 	Wat	zie	je?	
Deze	vraag	stimuleert	om	te	kijken	naar	details.		
Vraag	naar	het	soort	kunstwerk.	Stel	bij	realistische	
voorstellingen	de	wie,	wat,	waar	en	wanneer	vragen		
en	vraag	naar	de	gebruiksfuncties	bij	voorwerpen.	

3.	 	Wat	betekent	het?		
Hierbij	kan	bij	kunstwerken	zowel	aandacht	worden	
besteed	aan	wat	de	maker	ermee	heeft	willen	zeggen,		
als	aan	de	eigen	de	eigen	interpretatie	van	de	kijker.		
Voor	voorwerpen	kijk	je	meer	naar	de	gebruiksbetekenis	
van	het	object	in	zijn	tijd.	

4.	 	Hoe	weet	je	dat?	of	Waar	kun	je	dat	aan	zien?	
Een	vraag	die	uitnodigt	om	de	eigen	mening	te	
onderbouwen	door	middel	van	elementen	uit	het	werk		
of	onderdelen	van	het	object.

5.	 	Wat	vind	je	ervan?	
Geef	ruimte	voor	de	eigen	subjectieve	mening	over		
een	voorwerp	of	kunstwerk.	Met	name	kinderen	in	de	
leeftijdsgroep	1012	jaar	zullen	graag	voorstellen	doen	
om	het	voorwerp	te	verbeteren.	De	praktische	
toepasbaarheid	in	de	huidige	tijd	is	een	interessante	
invalshoek.

Kröller Müller Museum, Otterlo: 
Het	museum	heeft	voor	het	basisonderwijs	lesprojecten	
ontwikkeld	waarbij	wordt	gefilosofeerd	met	schilderijen	of	
met	beelden.	www.kmm.nl	of	www.filosoferenmetkinderen.nl	

3.5 Veiligheid
Veiligheid	met	betrekking	tot	tentoonstellingen	kent	
verschillende	kanten.	Is	het	voor	de	bezoekers	veilig	om		
door	het	museum	te	lopen,	zonder	uit	te	glijden	of	te	
struikelen?	En	staan	de	voorwerpen	veilig	genoeg	zodat		
de	bezoekers	er	gewild	of	ongewild,	geen	schade	aan	
toebrengen?	Het	ontvangen	van	gezinnen	met	(kleine)	
kinderen	brengt	wat	dat	betreft	andere	risico’s	met	zich		
mee	dan	het	ontvangen	van	50+ers	.
	 	Hebben	de	vitrines	en	opstellingen	een	goede	balans	

tussen	veilig	voor	de	collectie	en	aantrekkelijk	voor	de	
bezoekers?

	 	Wat	zijn	de	zwakke	plekken	van	het	gebouw	m.b.t.	
veiligheid	van	bezoekers	en	m.b.t.	de	veiligheid	van	de	
objecten.	Maak	een	interne	analyse	en	wees	voorbereid	
op	eventuele	calamiteiten.	Kijk	voor	meer	informatie	op	
www.museumconsulenten.nl	

	 	Zorg	dat	de	opstapjes	en	krukjes	bij	de	vitrines	stabiel	
zijn.	En	maak	ze	opvallend	zodat	anderen	er	niet	(in	het	
donker)	over	struikelen.

	 	Ouders	zijn	aansprakelijk	en	verantwoordelijk	voor	het	
gedrag	van	hun	kinderen.
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Stedelijk Museum Zutphen:
Een	kind,	dat	in	het	museum	met	zijn	lolly	liep	te	spelen,	
heeft	ongemerkt	schade	toegebracht	aan	een	schilderij.		
Op	het	portret	zaten	kleine	suikerspatjes	die	verwijderd	
moesten	worden.	Het	lastige	was	dat	het	pendant	portret	
ook	schoongemaakt	moest	worden	om	de	beide	portretten	
weer	fraai	naast	elkaar	te	kunnen	exposeren.
Lichte	schade	aan	één	schilderij	had	restauratie	van	twee	
doeken	tot	gevolg.	En	dat	alleen	omdat	een	kind	een	paar	
maal	haar	lolly	in	en	uit	haar	mond	liet	‘	floepen’.	

3.6 Aanraken 
Het	aanraken	van	voorwerpen	is	erg	aantrekkelijk.	Zowel	
kinderen	als	volwassenen	hebben	er	vaak	moeite	mee	om	
hun	handen	thuis	te	houden.	Aanraken	geeft	soms	een	grote	
meerwaarde	bij	de	beleving	en	ervaring,	soms	is	aanraken	
een	automatisme	dat	niet	leidt	tot	een	betere	beleving.
	 	Bepaal	welke	voorwerpen	een	meerwaarde	krijgen	als	

zij	mogen	worden	aangeraakt.	Zet	het	voorwerp	zo	neer	
dat	die	meerwaarde	ook	volledig	tot	zijn	recht	komt.

	 	Bepaal	welke	voorwerpen	absoluut	niet	en	nooit	mogen	
worden	aangeraakt.	Plaats	deze	in	vitrines,	achter	een	
koord,	op	een	sokkel,	een	voetstuk	of	op	een	andere	
veilige	manier.

	 	Bepaal	welke	voorwerpen	een	hoge	aaibaarheidsfactor	
hebben.	Is	dat	erg,	mag	het	aangeraakt	worden?		
Zo	ja,	waar	zet	u	het	dan	neer?

	 	Bezoekers	zullen	het	gedrag	van	de	museum
medewerker	als	norm	beschouwen	en	gaan	kopiëren.	
Wees	er	dus	heel	bewust	van	wat	de	gidsen	en	
museummedewerkers	in	het	bijzijn	van	de	bezoekers	
aanraken	en	waarom.	Zeg	heel	duidelijk	áls	u	iets	
aanraakt	of	de	bezoekers	u	dat	na	mogen	doen.

	 	De	tekst	“Niet	aanraken”	werkt	voor	veel	mensen	
onbewust	op	een	tegenovergestelde	manier;	het	brengt	
ze	op	een	idee.	Als	u	wilt	voorkomen	dat	een	voorwerp	
wordt	aangeraakt	kunt	u	beter	informeren	waarom	dat	
zo	schadelijk	is.	Die	informatieve	boodschap	komt,	
zowel	bij	volwassenen	als	bij	kinderen	beter	over	en	
blijft	ook	hangen.	

	 	Zorg	voor	een	duidelijke	communicatie	met	betrekking	
tot	het	wel	of	niet	aanraken	van	voorwerpen.	Plaats	
bijvoorbeeld	groene	stickers	naast	de	aanraakbare	
objecten.

Tip:
Vooral zachte stoffen of materialen zijn aantrekkelijk om  
aan te raken. Hang een stukje (nep)bont naast een opgezet 
dier of een stukje fluweel naast een fraaie fluwelen mantel. 
De ‘aanraakhonger’ kan gestild worden door het aanraken 
van proeflapjes of replica’s.
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24 3.7 Intergenerationeel leren
Veel	volwassenen	stellen	zich	faciliterend	op	als	zij	een	
middag	met	kinderen	in	het	museum	zijn.	Van	de	kinderen	
wordt	verwacht	dat	zij	van	alles	doen	en	ondernemen	en	
volop	bezig	zijn,	de	volwassenen	zorgen	vooral	voor	de	
ondersteuning	en	toelichting	en	limonade	op	zijn	tijd.
Intergenerationeel	leren	gaat	een	stap	verder.	Hierbij	is	het	
uitgangspunt	dat	het	museumbezoek	voor	alle	generaties	
een	betekenisvolle	tijd	is.	Het	gaat	vooral	om	het	contact		
en	de	uitwisseling	tussen	alle	leden	van	het	gezelschap;		
een	wederkerig	proces!	Het	is	interessant	om	als	museum		
te	proberen	een	aanbod	te	ontwikkelen	waarbij	meer	
gebeurt	dan	het	eenzijdig	informeren	van	de	bezoeker.		
Door	generaties	sámen	het	museum	te	laten	beleven:
	 	Worden	de	vaak	vaste	rollen	tussen	de	generaties	

omgedraaid.	Ouders	en	grootouders	leren	van	de	
kinderen	en	voegen	aan	die	kennis	hun	eigen	ervaring	
toe,	om	daarmee	de	jeugd	weer	een	nieuwe	ervaring		
te	bieden.	

	 	Wordt	de	kwaliteit	van	sociale	netwerken	en	relaties	
verhoogd;	gedeelde	waarden	en	normen	worden	
onderling	besproken,	herkend	en	gewaardeerd.	

	 	Worden	ouderen	(senioren)	op	een	veel	actievere	
manier	betrokken:	zij	hebben	kennis,	vaardigheden,	
ideeën,	ervaringen,	attitudes	en	waarden	bij	te	dragen.

Intergenerationeel	leren	heeft	als	betekenis:	leren	met		
en	van	andere	generaties.	Dit	is	precies	dat	wat	ouders	en	
hun	kinderen	samen	doen	wanneer	ze	in	een	museum	zijn.	
Hoe	ziet	intergenerationeel	leren	in	een	museum	eruit?	
	 	Verschillende	generaties	zijn	actief	aan	de	slag.
	 Interactie	ligt	aan	de	basis	van	de	activiteit.
	 	De	kennis,	ideeën	en	ervaringen	van	álle	betrokkenen	

wordt	ingebracht.
	 Ieders	inbreng	wordt	gewaardeerd.
	 	Het	vindt	plaats	in	beperkte	groep,	zodat	men	kan		

leren	met	en	van	elkaar.

Activiteiten	die	de	intergenerationele	interactie	bevorderen	
kunnen	bijvoorbeeld	zijn:
	 	Samen	knutselen	of	schilderen	naar	aanleiding	van		

een	bepaald	thema	of	object.	Het	resultaat	meenemen	
of	aan	elkaar	geven.

	 	Jongeren	interviewen	ouderen	en	verwerken	die	
informatie	op	een	eigen	en	eigentijdse	manier.		
Samen	bespreken	zij	de	eindpresentatie	en	evalueren	
het	project.

Bovenstaande	ideeën	hebben	de	vorm	van	een	apart	
programma	of	activiteit.	Het	is	interessant	om	te	
onderzoeken	of	die	interactie	tussen	de	generaties	ook		
te	stimuleren	is	tijdens	een	‘gewone’	expositie	of	vaste	
presentatie.	De	vijf	kernvragen	van	Parsons	(zie	3.4)	kunnen	
daarbij	een	hulpmiddel	zijn.	Gelders	Erfgoed	zal	de	
komende	jaren	de	mogelijkheden	van	intergenerationeel	
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leren	in	musea	verder	onderzoeken	en	vertalen	naar	een	
aantal	praktische	aanbevelingen.

Museum Erve Kots, Lievelde:
Op	een	speelweide	naast	een	van	de	boerdijen	is	een	spel	
gemaakt	met	als	thema	het	voedsel	van	prins	Frederik	
Hendrik	ten	tijde	van	het	beleg	van	Groenlo	in	1627.	De	
deelnemers	lopen	een	soort	kruiwagenrace	waarbij	enige	
tactiek	voordeel	kan	opleveren.	Het	spel	is	het	leukst	als	er	
drie	of	vier	mensen	tegelijk	aan	meedoen,	echt	een	activiteit	
voor	het	hele	gezin.	De	inbreng	van	de	volwassenen	bestaat	
er	o.a.	uit	dat	zij	de	historische	context	van	het	spel	goed	
laten	uitkomen.

Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem:
Aansluitend	op	het	jaarthema	van	2009,	emigranten,	is	er	
speciaal	voor	gezinnen	een	activiteit	opgezet	waarbij	een	
groepje	mensen	een	plaggenhut	bouwt.	Dit	gebeurde	
vroeger	ook	door	het	hele	gezin,	dus	is	het	nu	bij	uitstek	een	
familieactiviteit.	Iedereen	is	nodig	om	planken	en	plaggen	
aan	te	geven	en	om	de	dakspanten	vast	te	houden.	De	klus	
moet	binnen	een	kwartier	geklaard	zijn.	De	overzichtelijke	
tijdsinvestering	en	het	competitieelement	maken	het	een	
aantrekkelijke	gezinsactiviteit.

Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem | foto Liesbeth Tonckens
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26 3.8 Multimedia
Multimedia,	van	eenvoudige	geluidsfragmenten	tot	
audiotours	en	van	een	digitale	fotolijst	tot	spelcomputers	
en	interactieve	multimediale	presentaties,	zijn	enorm	
geliefd	bij	kinderen.	Het	sluit	aan	bij	hun	zoektocht	naar	
nieuw,	onverwacht	en	vooral	interactie.	Daardoor	is	de	inzet	
hiervan	zeer	dankbaar	voor	de	doelgroep	gezinnen	met	
kinderen.	Het	gebruik	van	multimedia	in	de	presentatie	is	
kostbaar	en	vraagt	om	continue	aandacht	voor	het	
onderhoud.	Kies	daarom	pas	voor	de	inzet	van	dergelijke	
middelen	als	vooraf	bekend	is	dat	de	organisatie	het	
structurele	beheer	ervan	plus	de	bijkomende	kosten	kan	
dragen.	Laat	u	adviseren	door	een	gespecialiseerd	bedrijf.
	



We	kunnen	twee	typen	activiteiten	onderscheiden.	
Reguliere	activiteiten	die	voor	bijna	elke	bezoeker	
toegankelijk	zijn,	zoals	een	rondleiding	of	een	speurtocht.	
En	extra	activiteiten,	dat	zijn	meer	eenmalige	inspanningen.
Waarin	verschilt	het	reguliere	activiteitenaanbod	van	het	
museum	van	de	extra	activiteiten?	Een	extra	activiteit:
	 	Is	arbeidsintensief.	Er	worden	vaak	dingen	uitgevoerd	

die	organisatorisch	veel	inspanning	en	medewerkers	
kosten.	

	 	Is	aantrekkelijk	voor	gezinnen,	want	vaak	zijn	het	
interactieve	activiteiten.

	 	Er	is	aandacht	van	de	pers	mee	te	genereren		
(free	publicity)

	 	Geeft	mensen	een	directe	aanleiding	om	naar	het	
museum	te	gaan	(bezoekmoment	beïnvloeden).

	 	Is	een	kans	om	uw	bezoekers	iets	extra’s	bieden	
(tevredenheid	verhogen).

4.1 Rondleidingen
Het	geven	van	een	rondleiding	aan	een	heterogene		
groep	volwassenen	en	kinderen	is	erg	lastig.	Zeker	als		
er	volwassenen	zonder	kinderen	en	volwassenen	met	
kinderen	in	de	groep	zitten.	

Deel 4_Activiteiten                                                                                  
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28 De	behoeften	en	verwachtingen	van	beide	groepen	kunnen	
dan	ver	uiteen	lopen:
	 	Benoem	de	lastige	spagaat	waarin	u	als	rondleider	zit		

en	vertel	eerlijk	dat	u	gaat	proberen	beide	groepen,	
volwassenen	en	kinderen	een	leuke	rondleiding	te	
bezorgen.	U	zal	door	deze	houding	sneller	begrip	krijgen	
van	de	groep.

	 	Stelt	u	zich	als	gids	actief	op,	ga	ervan	uit	dat	geen	twee	
rondleidingen	op	elkaar	lijken.	Het	is	elke	keer	weer		
een	andere	ervaring,	voor	uzelf	en	voor	de	bezoekers.

	 	Spreek	de	kinderen	rechtstreeks	aan	en	niet	via	de	
ouders.

	 	Maak	geen	‘volwassenengrapjes’	waar	de	kinderen	
overduidelijk	niets	van	snappen,	maar	wel	aanvoelen	
dat	zij	erbuiten	staan.

	 	Maak	voor	de	kinderen	een	ander	verhaal	dan	voor	de	
volwassenen.	Kinderen	zijn	geen	kleine	volwassenen	
die	alleen	een	eenvoudiger	taalgebruik	nodig	hebben.	
De	kinderen	hebben	andere	interesses,	andere	
voorkennis	en	een	andere,	actievere	verwachting	van		
de	rondleiding.	

	 	Stop	kleine	doeactiviteiten	voor	de	kinderen	in	de	
rondleiding.

	 	Geef	de	kinderen	een	zelfstandige	taak	(deuren	
openhouden,	licht	aan	en	uit	doen	etc.)

	 	Stimuleer	het	onderlinge	gesprek	tussen	volwassenen	
en	kinderen,	laat	de	ouderen	iets	vertellen	waarop	de	
kinderen	mogen	reageren.	Geef	de	kinderen	een	
volwaardige	rol	in	dit	gesprek,	laat	ze	niet	alleen	
luisteren.	Het	leren	is	tweerichtingsverkeer.

Tip:
Bouw de rondleiding voor kinderen op rond een voor de 
kinderen echt interessante vraag die tijdens de rondleiding 
samen met de kinderen wordt opgelost. Bijvoorbeeld: “Ik heb 
vraag mij al jaren af of de mensen zich niet dood verveelden 
vroeger zo zonder TV, computer of zelfs maar een radio of 
mp3 speler. Zullen we eens kijken of we die vraag in het 
komende uur kunnen beantwoorden?” Aan het einde van  
de rondleiding beantwoorden de kinderen zelf de vraag, die 
niet alleen feitelijk te beantwoorden is, maar ook een eigen 
subjectieve mening kan bevatten. Dit kan zelfs uitmonden in 
een creatieve verwerkingsopdracht. De volwassenen in de 
groep kunnen helpen de vraag op te lossen of zelf vertellen 
over hun jeugd zonder multimedia. Let er wel op dat de toon 
respectvol blijft voor de kinderen, hun jeugd is niet minder 
waard dan de jeugd van hun ouders.

Het is natuurlijk ook mogelijk de kernvraag van de 
rondleiding uit de kinderen zelf te laten komen  
(als u dat inhoudelijk aandurft).
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Tip:
Scheid de groepen volwassenen met en zonder kinderen, 
zodat u aan iedereen aandacht kunt geven. Organiseer 
familierondleidingen met veel extraatjes en aparte 
verdiepende rondleidingen voor de volwassenen zonder 
kinderen. Communiceer dit via de website. 

Rijksmuseum Amsterdam:
“Familierondleiding:	Leven	in	de	Gouden	Eeuw	
In	een	museum	mag	je	nooit	ergens	aankomen	…	behalve	op	
zondagochtend,	tijdens	de	interactieve	rondleiding	voor	de	
hele	familie.	Kinderen	en	volwassenen	gaan	samen	met	de	
rondleider	op	zoek	naar	het	leven	in	de	17de	eeuw.	En	de	
geuren,	kruiden	en	stoffen	uit	die	tijd	ruiken,	proeven	en	
voelen.”	www.rijksmuseum.nl	(sept.	2009)

4.2 Speurtocht
Het	leuke	van	een	speurtocht	is	dat	kinderen	er	zelfstandig	
en/of	met	de	ouders	mee	aan	de	slag	kunnen.	
Een	paar	aandachtspunten	voor	de	speurtocht:
	 	Zorg	voor	een	goed	verhaal	in	de	speurtocht,	zodat		

er	verband	bestaat	tussen	de	verschillende	vragen.		
Maak	een	thema	(dieren,	eten	&	drinken)	of	een	
relevante	onderzoeksvraag.	

	 	Een	speurtocht	voor	kinderen	in	gezinsverband	kan		
een	goede	aanleiding	zijn	voor	de	onderlinge	interactie.	
Maak	de	vragen	zo	dat	ook	de	volwassenen	erbij		
worden	betrokken.	

	 	Speurtochten	voor	onderwijs	of	kinderpartijtjes	worden	
veel	vaker	zelfstandig,	zonder	hulp	van	volwassenen,	
ingevuld.	Om	die	reden	moet	er	eigenlijk	een	verschil	
zitten	in	de	speurtochten	voor	die	verschillende	
doelgroepen.	

	 	Zorg	bij	de	gezinsspeurtocht	voor	een	korte	instructie	
voor	de	ouders.	Wat	wordt	er	van	hen	verwacht	en	hoe	
lang	duurt	de	speurtocht?

	 	Maak	niet	alleen	feiten	of	opzoek	vragen,	laat	de	
kinderen	zich	inleven,	laat	ze	hun	eigen	mening	
formuleren	of	een	advies	geven	aan	iemand	uit	het	
verleden.

	 	Zorg	dat	de	museummedewerkers	op	de	hoogte	zijn		
van	de	inhoud	van	de	speurtocht,	zodat	zij,	indien	nodig,	
een	beetje	kunnen	helpen	of	achtergrond	informatie	
kunnen	geven.

	 	Maak	meerdere	speurtochten	voor	verschillende	
leeftijden.	Sluit	bij	de	themakeuze	aan	bij	de	interesses	
van	de	leeftijdsgroep.	

	 	Het	maken	van	een	goede	speurtocht	is	best	lastig.		
Laat	een	paar	kinderen	uit	de	doelgroep	een	nieuwe	
speurtocht	eerst	eens	testen	en	neem	hun	opmerkingen	
zeer	serieus.



Naturalis Leiden:
In	Naturalis	in	Leiden	heeft	elke	leeftijdsgroep	een	
speurtocht	die	aansluit	bij	de	belevingswereld	van	de	
kinderen.	Kleine	kinderen	krijgen	een	groot	vel	met	vragen	
mee.	Van	het	vel	papier	kunnen	ze	tot	slot	ook	een	hoed	
maken.	Oudere	kinderen	krijgen	een	chipkaart,	waarmee	
die	ze	op	de	computer	opdrachten	kunnen	maken.	

Paleis Het Loo, Apeldoorn:
Enkele	speurtochten	van	Paleis	Het	Loo	zijn	vanaf	de	
website	thuis	uit	te	printen.	Leuk	voor	de	voorpret.		
www.paleishetloo.nl	(sept.	2009)

4.3 Kinderfeestjes
Verjaarspartijtjes	in	het	museum,	sluiten	goed	aan	bij	de	
wensen	van	ouders	om	het	partijtje	niet	thuis	te	houden,	
maar	er	wel	enige	educatieve	lading	aan	te	geven.	
Bovendien	zijn	museumpartijtjes	vaak	aanzienlijk	
goedkoper	dan	een	verjaardagsfeestje	met	een	bioscoop		
+	hamburgerarrangement.	De	sfeer	van	een	verjaarspartijtje	
zal	meer	zijn	als	bij	een	gezinsbezoek,	het	moet	voor	de	
kinderen	niet	als	school	overkomen.
	 	Luister	naar	de	wensen	van	kinderen	bij	het	

samenstellen	van	het	programma	en	het	kiezen	van	de	
thema’s.	Wees	niet	bang	voor	de	grote	clichés	die	bij	het	
thema	van	het	museum	horen,	de	kinderen	houden	er	
enorm	van!
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	 	Houd	het	programma	luchtiger	dan	bij	de	ontvangst	van	
een	schoolgroep.	Het	is	een	feestje	en	geen	school!

	 	Denk	aan	een	speciale	rol	voor	de	jarige	en	een	rol	voor	
de	aanwezige	ouders.

	 	Maak	het	programma	interactief,	laat	de	kinderen	zelf	
een	bijdrage	leveren,	door	iets	te	doen	met	tekenen,	
toneelspelen	of	door	ze	een	echte	opdracht	te	geven		
die	te	maken	heeft	met	het	museum.	Zoals	beschrijven	
van	voorwerpen	of	sorteren	van	voorwerpen	op	
materiaalsoort	of	herkomst.	

	 	Als	de	kinderen	het	naar	hun	zin	hebben	gehad,	is	de	
kans	groot	dat	zij	nog	een	keer	terugkomen	met	hun	
eigen	ouders.

Infanteriemuseum, Harskamp:
Het	Infanteriemuseum	in	de	Harskamp	speelt	in	op	de	wens	
van	met	name	jongens	om	soldaatje	te	spelen.	Er	worden	
jaarlijks	tientallen	partijtjes	georganiseerd.	Het	museum	is	
zich	bewust	van	het	risico	van	‘soldaatje	spelen	in	het	
museum’.	Het	programma	is	zo	opgezet	dat	informatie	en	
spel	goed	in	balans	zijn.	

4.4 Workshops 
Met	een	workshop	wordt	bedoeld,	een	activiteit	van	één	
dagdeel	tot	meerdere	dagen	waarbij	de	deelnemers	
specifieke	kennis	krijgen	over	een	onderwerp.	In	een	
workshop	wordt	vaak	de	mogelijkheid	geboden	tot	het	
oefenen	en	verbeteren	van	vaardigheden.	Deelnemers	
melden	zich	vooraf	aan	en	er	is	altijd	een	gespecialiseerde	
begeleider	aanwezig.	Een	workshop	is	een	heel	goede	
gelegenheid		
om	volwassenen	en	kinderen	echt	samen	te	laten	leren,		
(zie	intergenerationeel	leren	par.	3.7).	Maak	het	programma	
zo	dat	zowel	volwassenen	als	kinderen	zich	aangesproken	
voelen.
Niet	elk	museum	beschikt	over	een	goede	ruimte	om	
creatieve	workshops	te	geven.	Probeer	samen	te	werken	
met	een	school	of	een	creativiteitscentrum.	Zij	hebben		
vaak	wel	goede	ruimten	en	ook	docenten	met	specifieke	
vaardigheden	die	het	leuk	vinden	om	met	het	museum	
samen	te	werken.
	 	Kinderen	van	onder	de	vier	jaar	zijn	’s	morgens	vroeg		

op	en	slapen	’s	middags	nog	vaak.	Houdt	daar	rekening	
mee	met	de	tijdsplanning.

	 	Een	workshop	is	een	goede	gelegenheid	om	vrij	te	
associëren	rondom	het	thema	van	een	expositie,	laat	
gewaagde	thema’s	aan	bod	komen	die	u	voor	het	
samenstellen	van	de	expositie	toch	maar	hebt	laten	
vallen.

	 	Een	workshop	kan	ook	aansluiten	op	een	rondleiding		
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32 als	verwerkingsopdracht.
	 	Makkelijk	te	leren	vaardigheden	zijn	bijv:	tekenen,	

muziek	maken,	timmeren,	dansen	of	zandfiguren	
strooien.	Denk	ook	eens	aan	koken	en	bakken,	
mediteren,	filosoferen	of	timmeren.

	 	In	een	workshop	kan	elke	deelnemer	op	zijn	eigen	
niveau	aan	het	werk.	Het	is	geen	probleem	om	met		
een	heterogeen	samengestelde	groep	te	werken.

Manchester Museum, Manchester (GB):
In	het	Manchester	Museum	worden	workshops	gegeven	
voor	ouders	en	kinderen	van	beneden	de	vier	jaar	(early	
years	programme).	De	workhops	vinden	plaats	op	een	
ochtend	als	eventueel	oudere	kinderen	uit	dat	gezin	
gewoon	op	school	zitten.

Groot-Brittannië:
In	Engeland	wordt	sinds	een	paar	jaar	in	oktober	de	
Campaign	for	Drawing	georganiseerd.	Het	idee	erachter	is	
dat	iedereen	kan	tekenen	en	dat	daardoor	contacten	
kunnen	worden	gelegd.	Volwassenen	hebben	een	grotere	
angst	om	te	tekenen	dan	kinderen.	De	kinderen	kunnen	
makkelijk	de	leiding	nemen	en	hun	(groot)	ouders	
stimuleren	om	mee	te	doen.	Tijdens	deze	maand	wordt	in	
Engeland	op	de	meest	uiteenlopende	plaatsen	en	op	de	
meest	rare	formaten	en	materialen	getekend.		
www.campaignfordrawing.org

Rijksmuseum Amsterdam:
“Interactieve	rondleiding		Kunst	&	snoep
Kinderen	hoeven	in	het	Rijksmuseum	niet	alleen	te	kijken,	ze	
kunnen	ook	actief	meedoen	bij	de	workshop	Kunst	&	snoep.	
Eerst	krijgen	ze	een	bijzondere	rondleiding	over	een	wel	heel	
aansprekend	thema:	eten	en	snoepen.	Wat	komt	er	op	tafel	
in	de	kinderboeken	van	de	tentoonstelling	Penselen,	en	wat	
werd	er	gegeten	en	gesnoept	in	de	Gouden	Eeuw?	
Daarna	maken	de	kinderen	zelf	een	kunstwerk	om	van	te	
watertanden:	ooit	geweten	dat	je	met	suikerwater	heel	
mooie	dingen	kunt	maken?	Sommige	activiteiten	worden	
bovendien	begeleid	door	kunstenaars	of	door	een	van	de	
bekroonde	illustratoren!”	www.rijksmuseum.nl	(sept.	2009)

4.5 Evenementen
Het	kenmerk	van	een	evenement	in	een	museum	is:
	 	Er	worden	veel	bezoekers	verwacht,	meer	dan	op	een	

normale	dag.
	 	De	organisatie	heeft	nieuwe	of	onverwachte	elementen,	

wat	het	spannend	maakt.	Zal	alles	goed	gaan?
	 	Er	zijn	extra	museummedewerkers	nodig,	vrijwilligers,	

scholieren	e.a.
	 	De	normale	gang	van	zaken	wordt	voor	eventjes	

ontwricht,	dat	kan	erg	verfrissend	zijn	en	stimulerend	
werken.
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	 	De	organisatie	van	een	evenement	komt	niet	zo	vaak	
voor,	een	of	twee	maal	per	jaar.	Daardoor	valt	het	buiten	
de	normale	routine.

	 	Er	is	een	langere	voorbereidingstijd	nodig.
	 	Er	kan	meer	aandacht	van	de	pers	komen	dan	normaal.
Juist	omdat	het	evenement	anders	dan	anders	is,	en	omdat	
er	artikelen	in	de	pers	verschijnen,	worden	gezinnen	met	
kinderen	gestimuleerd	om	naar	het	museum	te	gaan.	

Kröller-Müller Museum, Otterlo:
Het	KröllerMüller	houdt	al	enkele	jaren	de	‘Zwoele	Zomer’	
in	de	beeldentuin.	Dit	zomerprogramma	met	een	mix	van	
theater,	muziek	en	literatuur	biedt	bezoekers	de	
mogelijkheid	op	om	een	nieuwe	manier	naar	de	collectie		
te	kijken	en	trekt	nieuwe	en	herhaalbezoekers.

Watermuseum Arnhem:
Als	het	museum	een	nieuwe	activiteit	ontwikkelt	wordt		
deze	altijd	eerst	getest	op	de	doelgroep.	Vaak	leidt	dit	tot	
kleine	aanpassingen.	Pas	na	deze	test	met	de	doelgroep	
wordt	een	instructieavond	voor	de	begeleiders	van	de	
activiteit	georganiseerd	en	wordt	het	draaiboek	gemaakt.		
Pas	dan	kan	de	activiteit	van	start.

Uit ‘evaluatie Gratis Museum dag 2008’:
“Meer	bezoekers	dan	anders?
Het	overgrote	deel	van	de	musea	zegt	dat	er	op	de	Gratis	
Museumdag	veel	meer	bezoekers	waren	dan	op	een	
‘normale’	zaterdag.	Bij	de	musea	die	normaal	op	zaterdag	
open	waren,	liep	het	helemaal	storm:	deze	musea	schrijven	
bijna	unaniem	dat	er	veel	meer	bezoekers	waren	dan	
anders.	Een	aantal	musea	geeft	zelfs	aan	dat	het	eigenlijk		
te	druk	was	in	het	museum.	Maar	in	tegenstelling	tot	vorig		
jaar	hadden	veel	musea	er	nu	rekening	mee	gehouden	en	
maatregelen	genomen.	Ook	de	Gelderse	kastelen	hadden	
een	enorme	toeloop.”	
Deze	extra	toeloop	tijdens	het	jaarlijkse	evenement	Gratis	
Museum	Dag	is	te	verklaren	door:
	 	promotiecampagne	gericht	op	gezinnen	met	kinderen
	 	bijna	alle	musea	hebben	speciaal	voor	gezinnen	

activiteiten	georganiseerd
	 	met	name	die	eenmalige	activiteiten	hebben	aandacht	

gekregen	in	de	pers
	 	gezamenlijke	website	waarop	alle	activiteiten	en	

deelnemers	te	vinden	zijn,	www.gratismuseumdag.nl	
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Bakkerijmuseum, Hattem | foto Margreet Vloon
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Een	paar	tips	om	een	start	te	maken	met	het	beter	
begeleiden	van	gezinnen	in	uw	museum.	De	tips	staan	niet	
in	volgorde	van	belangrijkheid,	maak	de	start	daar	waar	uw	
intuïtie	naar	toe	gaat.

1.	 	Klankbordgroep:	praat	een	paar	maal	per	jaar	met	een	
klankbordgroep	die	bestaat	uit	kinderen	en/of	hun	
ouders.	Leg	ze	uw	vragen	en	dilemma’s	voor	en	laat	ze	
eerlijk	reageren	op	wat	zij	in	het	museum	aantreffen.

2.	 	Intern	beleid:	ontwikkel	een	intern	gezinsbeleid	dat	
door	iedereen	wordt	gedragen	en	regelmatig	wordt	
besproken.	Open	staan	voor	gezinnen	heeft	niet	alleen	
te	maken	met	de	medewerkers	aan	de	balie,	maar	heeft	
raakvlakken	in	de	gehele	organisatie.	Maak	voor	uzelf	
eens	een	analyse,	wat	kan	elke	medewerker	binnen	zijn	
of	haar	taak	bijdragen	aan	het	verwelkomen	van	
gezinnen?

3.	 	Maak	beleid	van	intergenerationeel	leren.	Laat	de	
interactie	tussen	leeftijdsgroepen	een	rol	spelen	bij	de	
beslissing	over	exposities,	presentaties	en	activiteiten.

4.	 	Vanaf	2011	moeten	alle	middelbare	scholen	
maatschappelijke	stages	aanbieden	voor	hun	
leerlingen.	Daar	liggen	kansen	voor	de	musea.		
Laat	leerlingen	de	website	beoordelen	en	eventueel	

aanpassen,	laat	ze	de	speurtochten	verbeteren,	laat	ze	
helpen	bij	kinderfeestjes	e.a.	Zie	de	maatschappelijke	
stage	als	een	kans	om	een	nieuwe	publieksgroep	te	
bereiken.	

5.	 	Zorg	voor	heldere	kopteksten	door	het	hele	museum	en	
maak	een	aparte	kijkwijzer	voor	ouders.	Een	kijkwijzer	
die	de	ouders	helpt	om	snel	de	grote	lijn	te	begrijpen	
zodat	zij	met	hun	kinderen	in	gesprek	kunnen	gaan.

6.	 	Zorg	voor	voldoende	zitplaatsen	in	het	hele	museum		
en	maak	ergens	een	plek	met	een	lekkere	bank	waar	
ouders	en	kleine	kinderen	samen	kunnen	zitten	lezen		
of	spelen.

7.	 	Een	deel	van	de	aanpassingen	die	u	maakt	voor	
ouderen,	zijn	ook	heel	geschikt	voor	kinderen.		
Een	hellingbaan	voor	rolstoelen	is	ook	voor	
kinderwagens,	een	lage	vitrine	voor	kinderen	is	ook	
prettig	voor	mensen	in	rolstoelen.	

8.	 	U	kunt	de	consulenten	van	Gelders	Erfgoed	advies	
vragen	over	uw	aanpak.	Er	zullen	de	komende	jaren	
workshops	worden	georganiseerd	op	deelaspecten	van	
de	gezinsvriendelijkheid.	U	kunt	uw	medewerkers	laten	
trainen	op	de	wijze	waarop	zij	de	gasten	benaderen	of	
het	totale	gastvrijheidbeleid	van	uw	organisatie	tegen	
het	licht	houden.	Neem	contact	op	voor	meer	informatie.

Tot slot_Waar zal ik beginnen?                                                                                  
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