
ZELFSTANDIG BEZOEK
Een zelfstandig bezoek aan het museum is altijd mogelijk in overleg 
met de educatief medewerker. Zo’n bezoek kan bijvoorbeeld bestaan uit 
de volgende onderdelen:

•   een rondleiding door de docent van de school

•   een opdracht geformuleerd door de docent van de school

•     een van de kijkwijzers van het museum  
(gratis te downloaden vanaf onze website)

•   doe-opdrachten zelfstandig bezoek  
(gratis te downloaden vanaf onze website)

Kosten   kinderen tot 17 jaar gratis, begeleiders 
onderwijs gratis (normaal tarief: € 11,- 
p/p; Biebpas, CJP, studenten en groepen 
vanaf 10 bezoekers € 8,- p.p.)

Aanvangstijden   tussen 12.00u – 16.00u
Aantal leerlingen   in overleg (max. 30 leerlingen tegelijk)
Begeleiding vanuit school  minimaal 1 docent per 10 leerlingen 

(rondleiding)
   minimaal 1 docent per 15 leerlingen 

(kijkwijzer/doe-opdrachten)

Neem ook voor een zelfstandig bezoek contact met ons op om uw 
bezoek af te stemmen. 

KIJKWIJZERS EN DOE-OPDRACHTEN
Zowel bij de eigen collectie als bij de tijdelijke tentoonstellingen dagen 
we leerlingen uit om anders naar kunst te kijken of om zelf aan de slag 
te gaan. Zo maken ze op speelse wijze kennis met de kunstwerken en 
krijgt hun creativiteit een extra stimulans. De educatief medewerker 

kijkt graag met u  
mee wat het beste  
bij uw klas past.  
De doe-opdrachten zijn 
gratis beschikbaar op 
m.museumdefundatie.nl. 
Het enige wat de 
leerlingen hoeven mee 
te nemen is een grijs 
potlood, een notitie-  
of tekenboek en hun 
smartphone. 

BEZOEK ONDER BEGELEIDING  
VAN EEN MUSEUMDOCENT
Samen kunst kijken. Samen over kunst praten. En daardoor anders 
gaan kijken naar de wereld om je heen. Waar kan dat beter dan in  
een museum voor beeldende kunst, samen met een professional?  
Een bezoek aan Museum de Fundatie is voor leerlingen een verrijking 
van hun leefwereld. Onze museumdocenten staan voor hen klaar samen 
met hen te kijken, te benoemen, te vragen en op zoek te gaan naar 
antwoorden. Maar is er wel één eenduidig antwoord? 

Wanneer u uw leerlingen wilt laten begeleiden door een 
museumdocent, kunt u kiezen voor een interactieve rondleiding  
of een Kunstcollege. Uiteraard kunnen we ook een museumles op  
maat voor u verzorgen.

Kosten  € 37,50 (30 min.) of € 75,- (60 min.)  
of € 120,- (90 min.) 

Aanvangstijden in Zwolle   tussen 9.15u en 10.00u of tussen  
12.00u en 15.45u.

Aanvangstijden in Heino  in overleg tussen 11.15u en 15.45u
Aantal lln. rondleiding max. 15 voor 11.00u en na 15.00u /   
 max. 10 tussen 11.00u en 15.00u
Aantal lln. Kunstcollege /  
museumles   max. 15
Begeleiding vanuit school  minimaal 1 docent per groep
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INTERACTIEVE RONDLEIDING (30 OF 60 MIN)
Een interactieve rondleiding kan gaan over onze vaste collectie en/of 
een van de tijdelijke tentoonstellingen. De leerlingen gaan in gesprek 
met een museumdocent en met elkaar over de kunstwerken die er te 
zien zijn. Ze worden uitgedaagd om hun mening en hun kennis over 
een bepaald onderwerp met elkaar te delen. In overleg wordt er 
ingezoomd op beeldaspecten, een bepaald genre, een bepaalde 
stroming of een ander thema dat aansluit op de lessen op school. 

KUNSTCOLLEGE (60 OF 90 MINUTEN) 
Een Kunstcollege wordt verzorgd door een van onze museumdocenten 
en bestaat uit een interactieve rondleiding in combinatie met een 
praktische opdracht. In het Kunstcollege staat een algemeen aan de 
kunst gerelateerd thema centraal. Kunstwerken in de tentoonstellingen 
die op het moment van bezoek te zien zijn, worden besproken aan de 
hand van het thema. Op die manier maken de leerlingen kennis met 
een divers aanbod van beeldende kunst en ontwikkelen zij een visie  
op kunst en maatschappij in het algemeen.

MUSEUMLES OP MAAT (60 OF 90 MINUTEN)
Bij een museumles op maat wordt een interactieve rondleiding 
aangevuld met een praktische opdracht. U kunt aangeven welke 
tentoonstelling of welk thema aansluit op datgene waar u op  
school mee bezig bent. 

Tips
  Boek uw bezoek snel en overzichtelijk online via het  

digitale boekingsformulier op onze website.

  Kondig ook uw zelfstandige bezoek tijdig bij ons aan  
via educatie@museumdefundatie.nl.

  Neem voorafgaand aan uw bezoek de huisregels van  
het museum door met de leerlingen.

Museum de Fundatie
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