
 
 
 
Voorwaarden gebruik gratis Boijmans Museumbus 
 
Voor wie? 
Gratis gebruik van de Boijmans Museumbus is mogelijk voor alle groepen van alle scholen Primair 
Onderwijs in Rotterdam en omstreken, binnen de regio Rotterdam, als volgt: 
 
Barendrecht 
Bergschenhoek 
Berkel en Rodenrijs 
Bleiswijk 
Capelle aan den IJssel 
Charlois 
De Zweth 
Delfgauw 
Delfshaven 
Delft 
Feijenoord 
Hillegersberg- Schiebroek 
Heinenoord 
Hoogvliet 
IJsselmonde 
Kralingen Crooswijk 
Krimpen aan den IJssel 
Maasland 
Maasluis 
Negenhuizen 
Oud-Verlaat 
Overschie 
Pernis 
Pijnacker 
Portugaal 
Prins Alexander 
Rhoon 
Ridderkerk 
Rotterdam 
Schiedam 
Schipluiden 
Spijkenisse 
Vlaardingen 
 
Om de logistiek zo efficiënt mogelijk te organiseren, geven wij er de voorkeur aan als u met twee klassen 
van één school tegelijk het museum bezoekt: de bus zit dan meteen vol en hoeft niet kinderen op een 
andere school op te halen. Dit is echter niet verplicht. Het minimum aantal leerlingen waarvoor de bus rijdt 
is 25 leerlingen. 
 
De Boijmans Museumbus rijdt alleen voor scholen die niet dichter dan 10 minuten lopen van de musea 
vandaan liggen. Twijfelt u, bel dan met 010-4419471 (tussen 11.00 en 15.00 uur) of stuur ons een e-mail 
(educatie@boijmans.nl). 
 
Museumles boeken 
Indien u gebruik wilt maken van het gratis busvervoer van en naar Museum Boijmans Van Beuningen, dan 
moet u een museumles boeken, gegeven door een van de ervaren museumdocenten. 
De kosten hiervoor in Museum Boijmans Van Beuningen zijn € 44 per les (duur 1 uur) voor een groep van 
maximaal 15 leerlingen. De kosten voor een les met workshop (duur 1,5 uur) bedragen € 78 per groep van 
maximaal 15 leerlingen. Bij een groep tussen de 15 en 30 leerlingen verdubbelen de kosten; de groep 
wordt dan in tweeën gesplitst. 
 
De door u gekozen lessen en tijden zijn voorkeuren; wij zullen proberen zo veel mogelijk daaraan tegemoet 
te komen. 
De groep dient op tijd klaar te staan voor de bus, zowel op school als bij het museum, zodat er geen 
vertraging ontstaat en de bus op tijd bij het museum kan zijn en weer terug op school. 



 
Bevestiging 
U krijgt de bevestiging per mail, binnen drie weken van te voren. 
 
Betalen 
De kosten voor de museumles(sen) moeten op de dag van het bezoek contant aan de kassa van het 
museum worden voldaan. 
 
Annuleren 
Indien u wilt annuleren dan kan dat kosteloos tot 10 werkdagen voor de datum waarop u het museum zou 
bezoeken. Annuleert u niet of later, dan worden de kosten voor de bus en de museumdocenten aan u 
doorberekend. 
 
Overige voorwaarden 
Voor overige eventuele voorwaarden verwijzen wij naar de onderwijsjaarbrochure. 
 
Vragen? 
Dit project wordt gecoördineerd door Museum Boijmans Van Beuningen. Indien u vragen heeft kunt u 
contact met hen opnemen: telefoon: 010 4419471 (op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur) of per e-
mail: educatie@boijmans.nl 
Meer informatie vindt u ook op www.boijmans.nl . 
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