
 
 
Voorwaarden project ‘Boijmans in de Klas’ van Museum Boijmans Van Beuningen 

Lessen op school 

- Boijmans in de Klas is beschikbaar voor alle groepen van het Primair Onderwijs in (regio) Rotterdam 
en omstreken, binnen het rijgebied van de museumbus.  
Scholen die zich buiten dit gebied bevinden kunnen contact opnemen met afdeling educatie om te 
informeren naar de mogelijkheden om tegen extra betaling ook gebruik te maken van het aanbod. 

- De prijzen van Boijmans in de Klas zijn gebaseerd op een klassengrootte van maximaal 30 leerlingen. 
Voor grotere klassen gelden andere prijzen. Informeer bij afdeling educatie. 

- De getoonde prijzen zijn vanaf-prijzen. Onder meer aantal klassen dat per dag geboekt wordt en de 
duur van het museumbezoek, of de scholen zich binnen het beschreven gebied bevinden en de 
klassengrootte zijn bepalend voor de uiteindelijke prijs. 

- Inroostering gebeurt altijd in overleg, het museum zal zich inspannen om zoveel mogelijk tegemoet 
te komen aan de wensen en tijdstippen van de school. Om teleurstellingen te voorkomen raden we 
aan tijdig te reserveren. 

- De lessenserie kan tot tien werkdagen voor aanvang van de eerste les kosteloos geannuleerd 
worden. Indien er later geannuleerd wordt, worden de kosten voor de museumbus (á 230 per rit) en 
het programma aan de school doorberekend. 

- De groepsleerkracht blijft tijdens de lessen in de klas en in het museum aanwezig en actief 
betrokken. De museumdocent geeft de lessen; de leerkracht observeert, ondersteunt en legt 
eventueel verbanden met de reguliere lesstof van de klas.  

- In het lokaal waar de lessen gegeven worden is een digibord aanwezig.   
- Tijdens de lessenserie (niet van toepassing op de kennismaking) dient er een opbergruimte 

beschikbaar te zijn voor de museumdocent om materialen en eventueel werk van leerlingen te 
bewaren, denk hierbij bijvoorbeeld aan een plank in een kast.  

- De school dient zelf voor de basismaterialen te zorgen, waarvoor de school na afname van een 
lessenserie een materiaallijst ontvangt. Het museum zorgt voor eventuele afwijkende materialen.  

- De museumdocent neemt gedurende de les foto’s om het proces vast te leggen en deze te kunnen 
gebruiken tijdens terugblik in de daaropvolgende lessen.  

 
Lessen in het museum 

- Het museumbezoek vindt plaats op een doordeweekse dag van dinsdag tot en met vrijdag tussen 
10.00u en 17.00u. Dit kan, in overleg, afwijken van de dag waarop de Boijmans in de Klas-lessen op 
school worden gegeven. De museumbezoeken worden bij afname van de lessenserie vastgelegd. 

- De klas komt naar het museum met de museumbus, mits de loopafstand tussen de school en het 
museum meer dan 10 minuten bedraagt. De groep dient op tijd klaar te staan voor de bus, zowel op 
school als bij het museum, zodat er geen vertraging ontstaat. 

- In het museum gaan maximaal 15 leerlingen per museumdocent mee, een klas wordt daarom 
doorgaans opgesplitst over meerdere museumdocenten.  

- Per 15 leerlingen verwachten we tijdens het museumbezoek minimaal één docent of begeleider 
vanuit de school. 

- In het museum gelden bepaalde (huis)regels waar de leerlingen zich aan dienen te houden. Deze 
regels ontvangt de school bij de bevestiging van de lessenserie.  

- De begeleidende docent is te allen tijden verantwoordelijk voor het handhaven van de orde en de 
gedragsregels ten aanzien van zijn of haar groep.  

 

https://www.boijmans.nl/informatie-onderwijs

