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Bijlage: Uitwerking Cultuurmenu VO leerlijnen
Colofon, met dank aan
Adressen Musea

Verdiep je in bijzondere collecties
van Haagse musea!
Het ‘Cultuurmenu VO’ is een project waar zestien Haagse musea en erfgoedinstellingen aan meedoen.
Het is voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de regio Den Haag. Zie ook www.cultuurmenu.nl/
voortgezetonderwijs

Haagse musea geven lessen met een opeenvolgende
leerlijn binnen een menu aan klas 1 t/m 3 van alle
vmbo-niveaus en aan havo/vwo. In totaal zijn er zes
menu’s om uit te kiezen. Een menu bestaat steeds
uit drie musea: het 1e museum in het menu geeft les
aan klas 1, het 2e museum aan klas 2 en het laatste
museum aan klas 3.
De lessen sluiten aan op de leergebieden en verschillende vakken:

• Mens en maatschappij: Maatschappijleer,
Geschiedenis en Aardrijkskunde.
• Kunst en cultuur: CKV of KCV en de kunstvakken
Ieder menu heeft een of meerdere gezamenlijke thema’s, zoals: ‘migratie, samenleven en burgerschap’ of
‘toegepaste en autonome kunst, wat is het verschil?’
Jongeren/leerlingen van twaalf tot en met vijftien
jaar komen vanuit huis niet vaak in een museum,
door een aanbod te maken in klassenverband komen
ze er wel via de school. De lessen sluiten zo veel mogelijk aan op de belevingswereld van de leerlingen.
Door de lessen in menu’s aan te bieden ontstaat er
een verdiepingslijn. Als de school besluit ieder jaar
mee te doen, komen de leerlingen regelmatig in een
museum. Doordat de musea de leerlingen een positieve ervaring van het bezoek meegeven, zullen de
leerlingen hierdoor later eerder een museum binnenstappen.

Wat gaan de leerlingen doen?

Rondkijken en luisteren, zelf actief zijn, onderzoeken, samenwerken, presenteren, reflecteren.
Ze gaan zich verdiepen in bijzondere collecties van
de Haagse musea.
Kosten per leerling

Per leerling kost deelname € 5,75
Betalen kan ook met CJP Cultuurkaart.
Wat is er nog meer?

Voorbereidend- en/of verwerkend lesmateriaal,
dit staat op de website www.cultuurmenu.nl/
voortgezetonderwijs.
Busvervoer per klas

Busvervoer is mogelijk voor € 27,50 per klas.
Betalen met CJP Cultuurkaart is mogelijk.
Gratis cultuurmenustrippenkaart voor de
contactpersoon van de school en de deelnemende leerkrachten

Alle deelnemende scholen krijgen voor de contactpersoon van de school en de leerkrachten die meegaan naar de lessen, een Cultuurmenustrippenkaart
cadeau waarmee gratis museumbezoek aan alle
deelnemende musea mogelijk is. Hiermee wordt
voorbereiden op het museumbezoek nog leuker en
gemakkelijker!
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Inschrijven voor 2018-2019 kan vanaf
9 mei 2018

Ieder jaar geeft de school de klassen opnieuw op
voor deelname. Het is dus ook mogelijk voor de
school om ieder jaar opnieuw te besluiten welke
klassen meedoen en in welk jaar ze instromen. De
school verplicht zich niet tot deelname voor volgende jaren en ook niet om alle klassen in te schrijven. Het voortgezet onderwijs, regio Den Haag, kan
vanaf 9 mei 2018 inschrijven voor schooljaar 20182019, via de website: www.cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs
Schrijf snel in om te voorkomen dat het volgeboekt is!
We wensen de leerlingen en de docenten veel plezier
bij het volgen van de ‘Cultuurmenu VO’ lessen!

Omschrijving
‘Cultuurmenu VO’
Zes menu’s om uit te kiezen
Het volgen van een Cultuurmenu VO-les bestaat
steeds uit een les in één van de erfgoedinstellingen
met voorbereidend- en/of verwerkingsmateriaal.
Het lesmateriaal wordt aangeboden op de website
cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs.
De lessen omvatten altijd een receptief deel, kijken
en luisteren, maar vooral ook een productief deel,
onderzoeken, een creatief proces volgen, een opdracht uitvoeren en ook een reflecterend deel. De
lessen duren 75 minuten.

Namens het Cultuurmenuteam
Leerlijn ‘Kunst en cultuur’

Leerlijn ‘Mens en maatschappij’

Menu A:

Menu B:

Menu C:

Menu D:

Menu E:

Menu F:

Beeldende kunst,

Toegepaste en autonome

Meesterwerk en

De geschiedenis bewaren

Oorlog, vrede en

migratie, samenleven,

vakmanschap in de kunst

en verzamelen

mensenrechten

burgerschap

Escher in het Paleis

Archeologie,

Museum de Gevangenpoort Museon

verzamelen, Scheveningen kunst, wat is het verschil?
Klas 1 Muzee Scheveningen

Kinderboekenmuseum

Gemeente Den Haag
Klas 2 Panorama Mesdag

Museum Meermanno

De Mesdag Collectie

Haags Gemeentearchief

Museon

Klas 3 Museum Beelden aan Zee

Gemeentemuseum

Mauritshuis

Haags Historisch Museum

Nationaal Archief*

Den Haag

Monumentenzorg
Gemeente Den Haag

gezamenlijke thema’s

gezamenlijke thema’s

gezamenlijke thema’s

gezamenlijke thema’s

gezamenlijke thema’s

gezamenlijke thema’s

beeldende kunst,

toegepaste en autonome

meesterwerk en

de geschiedenis bewaren

oorlog, vrede en

migratie, samenleving,

verzamelen, Scheveningen

kunst, wat is het verschil?

vakmanschap In de kunst

en verzamelen

mensenrechten

burgerschap

kerndoelaccent: 48, 50, 51

kerndoelaccent: 48, 50, 51

kerndoelaccent: 50, 52

kerndoel accent: 39, 40

kerndoel accent: 47

kerndoelaccent: 43,46,47

Alle vmbo-niveaus en havo/vwo. *Nationaal Archief vanaf niveau vmbo-tl.
2

Haags Historisch Museum

Leerlijn ‘Kunst en cultuur’:
CKV en kunstvakken
Het doel van de leerlijn ‘Kunst en cultuur’ van het
‘Cultuurmenu VO’ is: bijdragen aan een brede verdiepende oriëntatie van leerlingen op het gebied van
kunst en cultuur. De leerlingen verdiepen zich in
verschillende uitingen hiervan. Deze verdiepende
kennismaking sluit aan op de kerndoelen van Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs (de leerlijn van het Cultuurmenu PO ‘kennismaken met
cultureel erfgoed’).
De leerlingen krijgen gedurende drie jaar, ieder jaar
een museumles bij tentoonstellingen en of vaste
collecties van diverse erfgoedinstellingen. Binnen
deze lessencyclus is een thematische verbinding
gemaakt. De les omvat een receptief-, productief- en
reflectief deel.
De leerlingen verdiepen hun kennis op het gebied
van beeldende kunst, samenhang binnen de kunsten
en leren kunst in de maatschappelijke context te
plaatsen. Hierdoor leren ze kunst beter begrijpen.
Ze leren om te reflecteren op eigen werk en dat van
anderen, waaronder kunstenaars.

Leerlijn ‘Mens en maatschappij’:
maatschappijleer, geschiedenis,
aardrijkskunde
De leerlingen verdiepen hun kennis in verschijnselen in de actuele werkelijkheid, vanuit de maatschappelijke, geschiedkundige en aardrijkskundige
context. De lessen bouwen voort op de kerndoelen
uit het primair onderwijs die horen bij ‘Mens en samenleving’, ‘Ruimte en tijd’ en ‘Oriëntatie op jezelf
en de wereld’. Deze kerndoelen komen ook aan bod
binnen het ‘Cultuurmenu’ voor het primair onderwijs.
Binnen deze leerlijn staat de persoonlijke betrokkenheid van de leerlingen centraal (stellen van
vragen, inlevingsvermogen, open en verkennende
houding als doel en middel en standpunt bepalen).
De leerlingen leren onder andere werken met bronnen en onderzoeksobjecten, afgestemd op het
niveau van de klas. Het doel van de lessen is het leveren van een bijdrage aan het opbouwen van het
persoonlijk kader, waardoor leerlingen de wereld in
al haar complexiteit beter leren begrijpen.
Binnen ieder menu wordt met gezamenlijke thema’s
en kerndoelaccent(en) gewerkt, kerndoelen van het
voorgezet onderwijs. Daarnaast geeft iedere erfgoedinstelling binnen een menu les aan een bepaalde groep en heeft gekozen voor een lesinhoud
die zoveel mogelijk aansluit bij het schoolcurriculum, de leeftijd en de leerstof die op school gegeven
wordt.
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Kinderboekenmuseum © Chelsy Honders
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Doelstellingen ‘Cultuurmenu VO’
De leerling ervaart dat een erfgoedinstelling een
plek is waar:
• mensen elkaar kunnen ontmoeten;
• je ervaringen kunt uitwisselen;
• je kunt nadenken en met elkaar in gesprek kunt
gaan over maatschappelijk relevante kwesties;
• je vragen mag stellen en kritisch mag zijn;
• je uitgedaagd wordt om creatief te denken;
• mogelijkheden zijn tot discussie en reflectie.
De erfgoedinstellingen die meedoen aan het Cultuurmenu willen ook bereiken dat leerlingen:
• de verscheidenheid en rijkdom van het cultureel
erfgoed binnen hun eigen stad en leefomgeving
waarnemen en beleven;
• door het volgen van de cultuurmenulessen geïnspireerd raken en enthousiast worden, zodat ze
zich op cultureel gebied verder kunnen ontwikkelen;
• ontdekken dat erfgoedinstellingen centra zijn
waar ze ook de boeiende, leuke en plezierige
kanten van kunst en cultuur kunnen ontdekken en
beleven;
• op bijzondere locaties komen waar ze merken dat
de verhalen en feiten van een collectie met die
plek verbonden zijn, maar ook met hun eigen
kennis en ervaringen.
• vaker in schoolverband naar een erfgoedinstelling
gaan en hiermee een kans krijgen die ze van huis
uit niet altijd wordt aangeboden.
Tot slot willen de erfgoedinstellingen bereiken dat er
structureel wordt samengewerkt met de scholen,
zodat het inhoudelijk programma van het ‘Cultuurmenu VO’ blijft aansluiten op het schoolcurriculum
en bij de vakken die op school gegeven worden.

Aansluiting bij overige vakken en kerndoelen

Tijdens alle lessen wordt ook veel aandacht besteed
aan Nederlands en is per cultuurmenules naast de
keuze voor het gezamenlijke kerndoelaccent ook
een keuze gemaakt uit de overige kerndoelen behorend bij ‘Kunst en cultuur’ en ‘Mens en maatschappij’. Centraal in elke cultuurmenules staat de (eigen)
collectie en de bijbehorende verhalen van iedere
deelnemende erfgoedinstelling.
Didactische aanpak van de lessen

Alle cultuurmenulessen voldoen aan een aantal didactische richtlijnen.
1. de leerlingen vaardigheden bij te brengen die
horen bij de volgende competenties:
		 • kijken en luisteren;
		 • onderzoeken, analyseren en verslag doen;
		 • produceren en presenteren;
		 • reflecteren en evalueren.
Zie ook het uitgewerkte leerlijnen schema op pagina
34 en 35.
2. een bijdrage te leveren aan taalbeheersing;
3. rekening te houden met de ‘21st century skills’:
met accenten op cultureel burgerschap, cultureel zelfbewustzijn, ontwikkeling van creativiteit.

Deelnamekosten per leerling per les
Deelname aan de lessen kost per les € 5,75 per leerling, dit kan ook verrekend worden met de CJP Cultuurkaart van de school.
Voorbereidend en verwerkend lesmateriaal
voor op school

Het gratis te downloaden lesmateriaal staat vanaf
begin september 2018 op www.cultuurmenu.nl/
voortgezetonderwijs. De cultuurmenules begint en
eindigt op school, met het maken van het voorberei5

dende en verwerkende lesmateriaal. Het is belangrijk dat de leerlingen goed voorbereid zijn op het
bezoek aan het museum en de cultuurmenules na
afloop goed verwerken.

Busvervoer

Hendrik Willem Mesdag, Muzee Scheveningen

Busvervoer kan tegen een gereduceerd tarief geboekt worden.
De buskosten zijn € 27,50 per klas.
Betalen met CJP Cultuurkaart is
mogelijk. Het busvervoer kan tijdens
het online inschrijven voor deelname
aan het ‘Cultuurmenu VO’ op de website
geboekt worden www.cultuurmenu.nl/
voortgezetonderwijs.

verhindering
binnen 24 uur?
het nummer
van de HOTLINE is:
0174-315090

Een half uur voor aanvang van de les staat de bus
klaar op de afgesproken opstapplek.
Is de rijafstand langer, dan belt de busmaatschappij de school om een andere tijd af te spreken.
Zelf bellen met de busmaatschappij BAB VIOS Touringcars kan ook: 0174315090
Groepsgrootte

Houdt u s.v.p. goed de maximale omvang van de
groep in de gaten, dit wordt per erfgoedinstelling in
deze brochure en op de website www.cultuurmenu.
nl/voortgezetonderwijs aangegeven. Als de groepsgrootte op het moment van vertrek zal afwijken van
hetgeen bij inschrijving is opgegeven, geef dit dan
tijdig door aan rooster@cultuurmenu.nl in verband
met busvervoer of het maximaal toegestane aantal
personen in een museumles.
Aantal begeleiders van school

Bij iedere lesomschrijving in de brochure en op de
website staat het gewenste aantal begeleiders genoemd. Het is helaas niet mogelijk om meer begeleiders mee te nemen dan wordt aangegeven in verband met de ontvangstmogelijkheid in het museum
maar ook in verband met het aantal zitplaatsen in de
bus, mocht er busvervoer zijn aangevraagd.
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Lestijden en tijdsduur van de les

De lessen van het Cultuurmenu worden gegeven in
twee periodes: oktober tot en met december en januari tot en met april, starten om 9.15 uur, 10.45 uur
en 13.30 uur en duren 75 minuten.
Om er voor te zorgen dat de lessen op tijd kunnen
beginnen wordt u als school verzocht er op toe te
zien dat de groepen op tijd klaar staan om met de
bus mee te gaan of op tijd vertrekken vanaf de school
met de fiets of met ander (openbaar) vervoer.
Gezien de grote verkeersdrukte, vooral in de ochtendspits, is het belangrijk dat de klas op tijd vertrekt. Als er een bus is aangevraagd, zorg er voor dat
de bus op tijd kan vertrekken. Als de groep te laat
komt, kan de erfgoedinstelling niet de gehele les
geven, omdat er aansluitend vaak volgende lessen
gepland staan.
Verhinderd voor deelname aan lessen van het
Cultuurmenu?

Als een groep door omstandigheden is verhinderd
naar een les te gaan, dan kan dit door de cultuur
coördinator of contactpersoon van uw school op
twee manieren worden meegedeeld:
1. Als de verhindering binnen 24 uur speelt, via de
HOTLINE: 0174-315090, deze wordt bemand
door de busmaatschappij de BAB VIOS Touringcars (ook als er geen georganiseerd busvervoer
is aangevraagd).
Bellen met de hotlijn kan alleen op werkdagen
tussen 8.00 uur en 17.00 uur.
2. Bij minder urgente gevallen,
via een e-mail aan rooster@cultuurmenu.nl.

Annuleren van de lessen

Nadat de school heeft geboekt is er per boeking nog
14 dagen bedenktijd, daarna zijn de boekingen officieel.
Annuleren kan altijd, maar bij verhindering of annulering van een les kan alleen in het geval van overmacht (extreme weersomstandigheden, plotselinge
ziekte etc.) gezocht worden naar een vervangende
datum voor de les. Alle door de school geannuleerde
lessen worden in rekening gebracht, tenzij het gaat
om een geval van overmacht/uitzonderlijke situatie.
Annuleren kan door een e-mail te sturen aan rooster@cultuurmenu.nl en in dringende gevallen door
te bellen met het nummer van de hotline 0174315090.
Evaluatieformulieren en klankbordvergadering

Op de website van het Cultuurmenu staan zowel
evaluatieformulieren voor de leerkrachten, als voor
de directie/cultuurcoördinatoren. Ingevulde formulieren komen terecht op het Projectenbureau Haagse
Musea en bij het betreffende museum waar de les is
gevolgd. Hierdoor is het mogelijk de cultuurmenulessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ieder
jaar vindt er tevens een klankbordvergadering plaats
waarvoor alle deelnemende scholen een uitnodiging
ontvangen.
Wij vragen u uw leerlingen vooraf te vertellen hoe zij
zich in de erfgoedinstellingen moeten gedragen en
ook tijdens het bezoek hierop toe te zien.
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Inschrijven voor het schooljaar 2018-2019
Inschrijven kan vanaf 9 mei 2018 via de website
www.cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs.
Schrijf zo snel mogelijk in om te voorkomen dat
de lessen zijn volgeboekt.

Bij het boeken wordt gevraagd om steeds per klas te
boeken binnen een menu.
Er kunnen ook meerdere menu’s gekozen worden.
Bij het boeken verschijnen de beschikbare data
waaruit u kunt kiezen. Als de lessen volgeboekt zijn,
verschijnen data van de andere menu’s in beeld
binnen de gekozen leerlijn.
Tijdens het boeken wordt gevraagd om gegevens in
te vullen. Wilt u dit zo nauwkeurig mogelijk doen, dit
is belangrijk voor het samenstellen van het rooster.
Vult u bij de gegevens ook altijd in:

Inschrijvingsstop

Er kan een bepaald maximum aantal klassen deelnemen. Inschrijving zal geschieden op volgorde van
aanmelding.
Roosters en start ‘Cultuurmenu VO’

De school ontvangt direct een online rooster. Binnen
14 dagen kan de school nog wijzigen, als uw school
daarna akkoord gaat met het rooster is dit definitief.
De eerste cultuurmenulessen zullen begin oktober
2018 van start gaan.
Inschrijven voor andere erfgoedlessen

Voor inschrijving voor andere erfgoedlessen naast
het Cultuurmenu kunt u rechtstreeks contact opnemen met de erfgoedinstellingen, zie adressen en
websites op de achterzijde van deze brochure.

1. alle klassen die u wilt opgeven met het juiste
aantal leerlingen per klas;
2. het niveau van de groep: welk vmbo-niveau of
havo/vwo;
3. de naam van de klassendocent die meegaat.
Direct bij het inschrijven stelt u zelf het rooster
samen voor de klassen die u hebt opgegeven.
Bij het inschrijven wordt gevraagd of uw school nog
gebruik wil maken van de huidige CJP Cultuurkaart
van het schooljaar 2017-2018 of van het nieuwe
schooljaar 2018-2019, of geen gebruik wil maken
van deze kaart.

Adres Cultuurmenu
Projectenbureau Haagse Musea
Postbus 30313
2500 GH Den Haag
Sandra Bal, projectleider Cultuurmenu
Telefoonnummer 070-3381458
sbal@cultuurmenu.nl
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Escher in Het Paleis © Chelsy Honders
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Cultuurmenu VO Leerlijn ‘Kunst en cultuur’: CKV en kunst
Omschrijving van menu A:

Beeldende kunst, verzamelen, Scheveningen
Aan dit menu doen drie musea mee, die een relatie hebben met Scheveningen, beeldende kunst en verzamelen. Muzee Scheveningen heeft diverse collecties: historisch,
kunsthistorisch en natuurhistorisch. Vanuit de kunsthistorische en de historische collectie krijgen de leerlingen een beeld van de badplaats Scheveningen vanaf de 19e eeuw.
Panorama Mesdag gaat over Scheveningen van 1881. Hendrik Willem Mesdag heeft op
het doek het leven van de vissersbevolking en het werken op zee weergegeven. Hoe de
stad Den Haag er toen uit zag is ook zichtbaar op zijn panorama. Mesdag was behalve
een schilder ook nog een verzamelaar van werken van de school van Barbizon en de
Haagse School. Hij was een zeer sociaal betrokken en bewogen mens. Museum Beelden
aan Zee staat langs de vloedlijn, waar Mesdag veel te vinden was. Paviljoen Von Wied,
waaronder nu Beelden aan Zee is gebouwd, is door Mesdag ook op het panoramadoek
geschilderd. De oprichters van Museum Beelden aan Zee, hebben net als Mesdag een
grote liefde voor internationale beeldende kunst. Leidmotief is van oorsprong het mensbeeld; waarbij kunstenaars zowel de uiterlijke verschijning als de menselijke psyché wil
ontrafelen.
Gedurende drie achtereenvolgende leerjaren bezoeken de leerlingen de drie verschillende instellingen, die ieder met een andere invalshoek de thema’s benaderen. De
opbouw van de lessen is vergelijkbaar. De leerlingen krijgen eerst een introductie op de
thema’s en gaan dan zelf aan de slag met eigen visuele verwerking. Vervolgens wordt
gereflecteerd op de opgedane ervaringen.
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Lessen Menu A

Leerjaar 1 voor alle vmbo-niveaus en havo/vwo

Muzee Scheveningen

Scheveningen in beeld

Doelstellingen van de les

Scheveningen is nu een stadsdeel van Den Haag en een bekende badplaats, maar dat is niet altijd zo geweest. We nemen de leerlingen
mee terug in de tijd naar de 17e eeuw, de bewoners van het vissersdorp Scheveningen leefden toen voornamelijk van de inkomsten van
de visserij. Scheveningen is door diverse schilders verbeeld, met
name in de 19e en begin 20e eeuw. Bekende schilders als H.W.
Mesdag, schilderden zeegezichten van het strand met de schepen die
toen nog met de vers gevangen vis op het strand aanlegden.
Eind 19e eeuw wordt Scheveningen ontdekt als badplaats en komen
er toeristen naar toe. De meeste vissers blijven hun beroep uitoefenen. Joodse ondernemers openen hotels en restaurants in Scheveningen. Op een panoramaschilderij is te zien hoe de badplaats er rond
1900 uitzag.
De leerlingen krijgen een korte rondleiding door Muzee. In het klaslokaal wordt aan de hand van een fotopresentatie de geschiedenis van
Scheveningen van vissersdorp tot badplaats in vogelvlucht doorlopen.
De leerlingen krijgen een opdracht om te kijken hoe de geschiedenis
door diverse schilders verbeeld is. Ze maken tot slot zelf een impressionistische schets van Scheveningen.

Door deze les krijgen de leerlingen inzicht in de
ontwikkeling van Scheveningen van vissersdorp tot
badplaats. Ze zien hoe diverse schilders het leven
van alledag van het vissersdorp en het opkomende
toerisme in de badplaats in hun schilderijen verbeeld hebben. In de aansluitende les voor het
tweede leerjaar in Panorama Mesdag zullen ze de
afbeeldingen op het panoramadoek beter in de
juiste tijdsgeest kunnen plaatsen.
Aansluiting bij kerndoelen: 48, 50, 51 en 52 van
de SLO
Vakken: geschiedenis en Kunst/CKV
Lesmateriaal: het voorbereidend en/of
verwerkend lesmateriaal staat op
www.cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30
leerlingen en 2 begeleiders
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Lessen Menu A

Leerjaar 2 voor alle vmbo-niveaus en havo/vwo

Panorama Mesdag
het duin van Panorama Mesdag,
rondom uitzicht op Scheveningen
in 1881
Het Panorama van Mesdag is het enig overgebleven panorama in Nederland uit de 19e eeuw. Het reusachtige schilderij is 114,5 meter in
omtrek, 14,5 meter hoog en is opgehangen in een speciaal voor dit
schilderij gemaakte rotonde.
De klas wordt in twee groepen verdeeld. In het museum bekijken de
leerlingen de schilderijen van Hendrik Willem Mesdag, krijgen een introductie op de schilder en zijn tijd, ze maken schetsen met grafietstift. Dan
gaan ze het duin op en ondergaan de sterke ruimtelijke illusie van het
Panorama, het atmosferisch kleurgebruik komt aan de orde.
Natuurlijk bespreken we het Scheveningen van eind 19e eeuw; de vissersboten, het slepen van de netten, het beginnende strandleven enz.
In de les laten we zien hoe het Panorama door Mesdag met behulp van zijn
vrouw en vrienden is gemaakt. Het begrip cultureel erfgoed in verband
met het Panorama Mesdag komt aan bod. In het atelier maken de leerlingen samen een Panorama; de ene helft van de groep maakt een atmosferisch landschap van strand, zee en lucht, de andere helft zorgt voor de
‘stoffering’ van het landschap.
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Doelstellingen van de les
Kennismaking met het Panorama; het ondergaan van de geweldige illusie van Scheveningen
anno 1881. Kennismaking met de schilder/verzamelaar Hendrik Willem Mesdag en zijn vrouw
Sientje Mesdag-van Houten. In de workshop ontdekken de leerlingen de suggestie van ruimte op
het platte vlak en leren samenwerken door het
maken van een gezamenlijk panorama.
Aansluiting bij kerndoelen: 48, 50, 51 en 52 van
de SLO
Vakken: Kunst/CKV en sociale geschiedenis
Lesmateriaal: het voorbereidend en/of
verwerkend lesmateriaal staat op
www.cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30
leerlingen en 2 begeleiders

Lessen Menu A

Leerjaar 3 voor alle vmbo-niveaus en havo/vwo

Museum Beelden aan Zee
Beeldhouwkunst, beeldhouwer, beelden
Tijdens de museumles maken de leerlingen kennis met Museum Beelden aan Zee. Ze ontdekken het verhaal achter de collectie en het bijzondere gebouw dat zich in het duin onder het Paviljoen De Witte bevindt. Samen met een museumdocent gaan de leerlingen de tentoonstelling in de grote zaal bekijken. Er wordt gekeken naar materiaal,
vorm en betekenis van beelden. Daarnaast maken de leerlingen kennis
met beeldhouwtechnieken. Dit gebeurt met behulp van materiaalkisten
waarin materialen, gereedschappen, en voorbeelden de processen van
beeldhouwtechnieken inzichtelijk maken. Aan het eind van de museum
les gaan de leerlingen zelf aan de slag om een kunstwerk te maken.

Doelstellingen van de les
De leerlingen maken kennis met beeldhouwkunst, het ambacht van de beeldhouwer en de
eindeloze hoeveelheid aan materialen waarvan
de beelden gemaakt kunnen zijn. Leerlingen
worden gestimuleerd hun zintuigen te gebruiken; ze leren over materialen en over de stappen
die je maakt om te komen tot een beeld. De
activiteiten dagen leerlingen uit hun creativiteit
te benutten en de opgedane kennis, begrippen
en ervaring te verwerken.
Aansluiting bij kerndoelen: 48, 50, 51 en 52 van
de SLO
Vakken: Kunst / CKV
Lesmateriaal: het voorbereidend en/of verwerkend lesmateriaal staat op
www.cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30
leerlingen en 2 begeleiders
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Cultuurmenu VO Leerlijn ‘Kunst en cultuur’: CKV en kunst
Omschrijving menu B:

Toegepaste en autonome kunst, wat is het verschil?
Wanneer is kunst op zichzelf staand en wanneer staat kunst in dienst van de functie? Dit
is een spannende vraag die bij het Kinderboekenmuseum, Museum Meermanno en het
Gemeentemuseum Den Haag op verschillende niveaus onderzocht wordt. Alle drie de
musea begeven zich op een andere manier op de grens van autonome en toegepaste
kunst. Bestaat een illustratie alleen bij de gratie van het verhaal? Wanneer wordt een
boek een object? Heeft een vormgever een toegepaste en een autonome kant?
In dit menu duiken de leerlingen elk leerjaar een beetje dieper in de stof. Ze bekijken niet
alleen de collectie van de musea, maar gaan daarna ook zelf aan het werk om met hun
hoofd en handen erachter te komen waar de grens ligt. Misschien is die grens er wel
helemaal niet?
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Lessen Menu B

Leerjaar 1 voor alle vmbo-niveaus en havo/vwo

Kinderboekenmuseum
Wat was er eerst? Het woord of het beeld?
Illustraties in kinderboeken zijn vaak de eerste kennismaking met beeldende
kunst. Het Kinderboekenmuseum hangt vol met de spannendste, ontroerendste en grappigste illustraties uit bekende kinder- en jeugdboeken. In
deze les bestuderen de leerlingen deze tekeningen nader. Ze proberen in de
huid van de illustrator te kruipen en na te gaan welk fragment uit een tekst
zij hebben gekozen in beeld te vangen. Heeft de illustrator dit heel letterlijk
gedaan of juist volop gebruik gemaakt van zijn of haar fantasie.
Uiteraard gaan de leerlingen ook zelf aan de slag. Ze experimenten met
emoties in illustraties en stappen zelf in de rol van illustrator door simpele
tekenopdrachten uit te voeren. Door deze opdrachten met elkaar te vergelijken ervaren ze hoe divers dezelfde opdracht kan uitpakken.

Doelstellingen van de les
De leerlingen maken kennis met illustraties
als kunstvorm. Ze onderzoeken op actieve
wijze de verschillen en ontdekken hoe fantasie werkt.
Aansluiting bij kerndoelen: 48, 50, 51, 54,
55, 56 van de SLO
Vakken: Kunst/CKV
Lesmateriaal: het voorbereidende en/of
verwerkende lesmateriaal staat op
www.cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal
30 leerlingen en 2 begeleiders
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Lessen Menu B

Leerjaar 2 voor alle vmbo-niveaus en havo/vwo

Museum Meermanno
Zoek het boek!
Hoe hoort een boek er uit te zien? Heeft een boek altijd bladzijden?
Lees je het van voor naar achteren? Hoe klein is het kleinste boek?
In de museumles Zoek het boek! maken de leerlingen kennis met
de verschillende vormen die een boek kan hebben. Vroeger én in de
toekomst.
In het oudste boekenmuseum van de wereld komen de leerlingen
kleitabletten, papyrusrollen en middeleeuwse handschriften op
perkament tegen. Maar ze zien ook boeken die meer kunstwerk dan
boek zijn. Of kan het allebei? Tot slot gaan ze zelf op simpele wijze
een mini-boekje maken in de drukkerij van het museum.

Doelstellingen van de les
De leerlingen maken kennis met boekgeschiedenis en leren dat een
boek er niet altijd heeft uitgezien zoals hij er nu uit ziet. Ook worden
de leerlingen uitgedaagd om na te denken over de toekomst van het
boek en de functie die het heeft in de maatschappij. Aan de hand van
een creatieve opdracht wordt de theorie met de praktijk gecombineerd en krijgt de leerling meer begrip voor oude ambachten en
moderne technieken.
Kerndoelaccent: 40 en 50 van de SLO
Vakken: Kunst/CKV en geschiedenis
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30 leerlingen en minimaal 2 begeleiders.
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Lessen Menu B

Leerjaar 3 voor alle vmbo-niveaus en havo/vwo

Gemeentemuseum Den Haag
Wonen in een schilderij
‘Een kunstwerk is een mooie decoratie voor aan de muur’. zo zou je kunnen
denken. Lange tijd leefde het idee dat de schilderkunst ondergeschikt was
aan de architectuur. Aan het begin van de 20e eeuw zette een aantal kunstenaars alle bestaande ideeën over schilderkunst, vormgeving en architectuur volledig op z’n kop! Iedereen zou moeten wonen in een omgeving
die helemaal in evenwicht is. De kunstenaars beschreven het zelf als
wonen in een schilderij. In de ideale woning zouden alle kunsten bijdragen
aan harmonie – de architectuur, de meubels en de kleuren van het huis
zouden op elkaar afgestemd zijn. Ze noemden hun beweging ‘De Stijl’ en
hun invloed zien we vandaag de dag nog terug in de inrichting van Nederlandse woonkamers.
Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen autonome kunst maken en toegepaste kunst ontwerpen? Aan de hand van gesprekken en korte opdrachten
verkennen de leerlingen het werk van de art nouveau kunstenaar Gerrit
Willem Dijsselhof en Piet Mondriaan, mede oprichter van De Stijl.
Bij het maken van een gestileerde tekening voor een wandtapijt of lounge ontwerp ligt de nadruk op onderzoek: hoe kun je de essentie van een schilderij
ook toepassen op het interieur van een huis? Hun persoonlijk antwoord vinden
de leerlingen wanneer zij zelf aan de slag gaan met een eigen ontwerp.

Doelstellingen van de les
De leerlingen onderzoeken de Dijsselhofkamer óf volgen ze de artistieke ontwikkeling
van Piet Mondriaan, van figuratief naar abstract schilderen. Ook verkennen zij de verschillen en overeenkomsten met het werk van
andere kunstenaars, architecten en vormgevers van De Stijl.
De leerlingen worden uitgedaagd om na te
denken over de esthetische waarde, de autonomie en de functie van kunst en de verschillen tussen beeldende en toegepaste kunstuitingen. Ook denken zij na over de rol van de
kunstenaar en of deze de maatschappij kan
veranderen.
Aansluiting bij kerndoelen: 36, 48, 50, 51 en
52 van de SLO
Vakken: Kunst/CKV en geschiedenis
Lesmateriaal: voorbereidend en/of verwerkend lesmateriaal
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal
30 leerlingen en minimaal 2 begeleiders
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Cultuurmenu VO Leerlijn ‘Kunst en cultuur’: CKV en kunst
Omschrijving menu C:

Meesterwerk en vakmanschap in de kunst
Dit menu gaat over kunstenaars en hun vakmanschap. Hoe kijkt een kunstenaar naar de
wereld om zich heen, maar ook bijvoorbeeld naar het werk van andere kunstenaars? En
hoe zien we dat terug in hun eigen werk? Kortom, zie de wereld door de ogen van de
kunstenaar. De drie musea benaderen dit onderwerp ieder vanuit een andere invalshoek
die aansluit bij de collectie van het museum. Op die manier leren de leerlingen het onderwerp op verschillende manieren kennen.
Bij Escher in Het Paleis ervaren de leerlingen hoe Maurits Cornelis Escher (1898–1972)
de kijker keer op keer op het verkeerde been zet door in zijn grafiek te spelen met werkelijkheid, perspectief en wiskundige principes. Hendrik Willem Mesdag (1831–1915)
was zelf een vakkundig schilder, maar in De Mesdag Collectie zien we vooral de werken
van andere kunstenaars die hij verzamelde. Tijdens het bezoek ontdekken de leerlingen
wat hem zo fascineerde in het werk van deze kunstenaars. In het Mauritshuis gaan de
leerlingen terug naar de 17e eeuw waarin kunstenaars de zichtbare wereld gingen schilderen. Toch ziet die wereld er bij iedere kunstenaar anders uit. Tijdens het museumbezoek onderzoeken de leerlingen hoe dit komt. In elk museum bestaat het programma uit
een combinatie van kijken, praten en doen waardoor de leerlingen actief worden betrokken bij de verschillende collecties.
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Lessen Menu C

Leerjaar 1 voor alle vmbo-niveaus en havo/vwo

Escher in Het Paleis
De wonderlijke wereld van Escher
Wat maakt een kunstenaar zo bijzonder? Zij kijken anders naar de werkelijkheid dan de meeste mensen! En hun werk of hun acties laten ons
vervolgens weer anders kijken naar de wereld. Of zelfs anders denken.
Bekende dingen worden zo nieuw, ongewoon of verrassend. Maurits
Cornelis Escher bereikt dat met zijn werk als geen ander.
Escher is een van de bekendste grafische kunstenaars ter wereld. Deze
moderne Hollandse meester speelt in zijn werk met perspectief, ruimte,
wiskunde en werkelijkheid. Niets is wat het lijkt in zijn wonderlijke prenten. Zijn linoleumsnedes, houtsnedes, houtgravures, lithografieën en
tekeningen zijn te zien in Escher in Het Paleis, het voormalig winterpaleis van koning-moeder Emma aan het Lange Voorhout.
Tijdens de museumles maken de leerlingen kennis met het werk van
Escher en met het paleis. Ze ontdekken hoe Escher zijn prenten maakte
en hoe hij keek naar de wereld om zich heen. Ze laten zich inspireren en
verwonderen en maken tot slot samen een vlakvulling in het atelier.

Doelstellingen van de les
De leerlingen maken kennis met het werk van
Escher en met het paleis. Ze worden gestimuleerd op een speelse manier te kijken naar hun
dagelijkse wereld. Escher was gefascineerd door
de suggestie van ruimte op het platte vlak. Leerlingen leren over die fascinatie en hoe dit verschil
tussen plat en ruimtelijk te verwoorden. Ze leren
spelenderwijs samen een vlakvulling te maken.
Aansluiting bij kerndoelen: 48, 50, 51, 52 van
de SLO
Vakken: Kunst/CKV, Wiskunde
Lesmateriaal: Lesmateriaal het voorbereidende
en/of verwerkende lesmateriaal staat op
www.cultuurmenu.nl/voorgezetonderwijs
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30
leerlingen, minimaal 2 begeleiders
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Lessen Menu C

Leerjaar 2 voor alle vmbo-niveaus en havo/vwo

De Mesdag Collectie
Mesdag: meester en verzamelaar
Hendrik Willem Mesdag (1831 – 1915) was naast beroemd zeeschilder ook fanatiek kunstverzamelaar. Maar wat verzamelde hij
nou precies, en waarom juist dát? Tijdens hun bezoek ontdekken
de leerlingen wat hem zo fascineerde in het werk van andere kunstenaars. Onder begeleiding van een museumdocent onderzoeken
ze het verband tussen Mesdag de schilder en Mesdag de verzamelaar. Ze analyseren de vormgeving en voorstelling van bijzondere
kunstwerken uit de 19e eeuw, en formuleren daar vervolgens hun
eigen menig over. In De Mesdag Collectie gaan de leerlingen terug
in de tijd, en ervaren ze de bijzondere sfeer van het museum dat
Mesdag voor zijn verzameling liet bouwen.
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Doelstellingen van de les
- De leerlingen maken kennis met een aantal
hoogtepunten uit De Mesdag Collectie.
- De leerlingen worden gestimuleerd onderzoeksvaardigheden toe te passen om zich een beeld te
vormen van Mesdags ontwikkeling als schilder en
verzamelaar, alsmede van het verband hiertussen.
- De leerlingen beschouwen enkele werken uit
De Mesdag Collectie vanuit de invalshoeken ‘traditie
en innovatie’ en ‘individueel en coöperatief’.
- De leerlingen kunnen bij ten minste één werk uit
DMC een mening geven en onderbouwen.
Aansluiting bij kerndoelen: 50, 52 van de SLO
Vakken: Kunst / CKV
Lesmateriaal: het voorbereidende en/of
verwerkende lesmateriaal staat op
www.cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30 leerlingen en 2 begeleiders

Lessen Menu C

Leerjaar 3 voor alle vmbo-niveaus en havo/vwo

Doelstellingen van de les

Mauritshuis
Hollandse Meesters uit de Gouden Eeuw
Samen met een museumdocent ontdekken de leerlingen waarom er
zoveel schilderijen zijn gemaakt in de Gouden Eeuw en wie de beroemdste schilders waren. Ze bespreken wat er allemaal veranderde in de 17e
eeuw en zien wat voor invloed dat had op de schilderkunst. Dit gebeurt
aan de hand van interactieve gesprekken en zelfstandig onderzoek in
kleine groepjes. Met een tekenopdracht kruipen ze even in de huid van
een 16e-eeuwse schilder – zo ervaren ze het verschil tussen werken uit
de geest en werken naar de natuur.

- Leren waarom de schilderkunst van de Gouden
Eeuw zo belangrijk is en was.
- Leren over de verschillende genres in de schilderkunst en het ontstaan ervan.
- Beter leren kijken door kennis te maken met
de verschillende beeldmiddelen, met name
licht.
- Ervaren dat iedereen op een andere manier
kijkt.
Aansluiting bij kerndoelen: 50, 52 van de SLO
Vakken: Kunst / CKV / Geschiedenis
Lesmateriaal: het voorbereidende en/of
verwerkende lesmateriaal staat op
www.cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30
leerlingen, 1 begeleider per 15 leerlingen
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Cultuurmenu VO leerlijn ‘Mens en maatschappij’: Maatschappijleer,

Geschiedenis en Aardrijkskunde

Omschrijving van menu D:

De geschiedenis bewaren en verzamelen
In dit menu laten drie erfgoedpartners, de afdeling Archeologie, Natuur- & Milieueducatie van de Gemeente Den Haag, het Haags Gemeentearchief en het Haags Historisch
Museum, zien hoe zij samenwerken en op welke manier zij elkaar nodig hebben, versterken en aanvullen bij het vertellen van het verhaal van Den Haag. Samen brengen zij
heden en verleden bij elkaar.
Het startpunt van de lessen is een gebeurtenis van enkele jaren geleden. In 2012 zijn bij
archeologisch onderzoek voor de deur van het Haags Historisch Museum de resten van
de Doelenpoort (1583) teruggevonden. Ooit was dit één van de toegangspoorten naar het
Binnenhof.
In de les voor klas één ontdekken de leerlingen welke voorwerpen door de archeologen
zijn gevonden, hoe ze dat hebben gedaan en wat deze voorwerpen kunnen vertellen over
de bewoners rond de Hofvijver. In het tweede jaar wordt de zoektocht voortgezet met o.a.
kaarten en geschreven bronnen in het Haags Gemeentearchief. Klas drie maakt in het
Haags Historisch Museum kennis met diverse historische voorwerpen, gelinkt aan personages uit de omgeving van de Hofvijver. Ze ontdekken hoe bronnen samenkomen en
hoe voorwerpen bewaard en gepresenteerd worden.
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Lessen Menu D

Leerjaar 1 voor alle vmbo-niveaus en havo/vwo

Afdeling Archeologie &
Natuur- en Milieueducatie
Verse geschiedenis, zo uit de grond!
‘Op zoek naar de mens achter de dingen’

Tijdens archeologisch onderzoek wordt geschiedenis letterlijk tastbaar. Even is er de gelegenheid een blik in het verleden te werpen. De
opgegraven voorwerpen gaan mee naar de afdeling Archeologie en
worden verder onderzocht. Gewone gebruiksvoorwerpen, etensresten, bouwfragmenten of een gevonden schat vullen elk op hun eigen
manier de geschiedenisboeken aan. Maar hoe werkt dat dan? En: wat
kunnen archeologen wél te weten komen en wat niet?
Deze les start bij een opgraving in 2012. Voor de deur van het Haags
Historisch Museum worden de resten van de Doelenpoort (1583)
aangetroffen. De Tachtigjarige Oorlog woedde in het land. Wat vertellen de vondsten uit de opgraving over het leven van de bewoners
rond de Hofvijver in deze tijd? Kun je zien of voorwerpen van rijke of
arme mensen zijn geweest? Wat weten we nog meer van de Hofvijver
en het Binnenhof dankzij archeologen?

Doelstellingen van de les
Aan de hand van de opgraving in 2012 wordt zo het werk van de
Haagse archeologen uitgelegd. Vervolgens gaan de leerlingen in
groepen een bescheiden onderzoek uitvoeren naar echte oude voorwerpen (van bot tot aardewerk). Elke groep presenteert de bevindingen aan de klas. Daarna brengen we een bezoek aan het depot of
-als het werk het op dat moment toelaat- aan het restauratieatelier.
Aansluiting bij kerndoelen: 39 en 40 en 42 van de SLO
Vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer
Lesmateriaal: het voorbereidende lesmateriaal staat op
www.cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs.nl
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30 leerlingen en
2 begeleiders
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Lessen Menu D

Leerjaar 2 voor alle vmbo-niveaus en havo/vwo

Haags Gemeentearchief
Check de feiten!
‘Je weet pas of een verhaal klopt, als je de feiten checkt’

In deze les maken de leerlingen in het Haags Gemeentearchief
kennis met diverse historische bronnen en verhalen, die te maken
hebben met de omgeving van de Hofvijver rondom de 80-jarige
oorlog. Welke bronnen gebruik je eigenlijk allemaal om uit te pluizen of een verhaal klopt? Wat is er allemaal bewaard uit vroeger
tijden?
Aan de hand van een origineel dagboek uit 1624 (het dagboek van
David Beck, schoolmeester) gaan de leerlingen terug naar het
Den Haag van de 17e Eeuw. Hoe leefden de mensen toen? Wat waren
de verschillen tussen arm en rijk? Hoe zou jij het vinden om in die
tijd geleefd te hebben?
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Doelstellingen van de les
Tijdens het bezoek aan het Haags Gemeentearchief
wordt ook een bezoek aan één of meerdere depots
gebracht. De leerlingen ervaren zelf hoeveel er
wordt bewaard over de geschiedenis van Den Haag,
op welke manieren dat gebeurt én wat je vervolgens
met al die informatie kunt doen. Ze leren dat je voordat je een boek schrijft, of een tentoonstelling in een
museum samenstelt, altijd onderzoek moet doen in
bibliotheek en archief. Je moet altijd je feiten checken!
Aansluiting bij kerndoelen: 39 en 40 van de SLO
Vakken: maatschappijleer, geschiedenis
Lesmateriaal: het voorbereidende en/of verwerkende lesmateriaal staat op www.cultuurmenu.nl/
voortgezetonderwijs
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30 leerlingen en 2 begeleiders

Lessen Menu D

Leerjaar 3 voor alle vmbo-niveaus en havo/vwo

Haags Historisch Museum
Geschiedenis van de grond tot in
de lijst aan de muur
‘Het verhaal van de geschiedenis, een verhaal over de mensen, maak je completer als je samenwerkt’

Tijdens deze les maken de leerlingen in het Haags Historisch
Museum kennis met diverse historische voorwerpen en verhalen,
gelinkt aan personages uit de omgeving van de Hofvijver rondom
de 80-jarige oorlog.
Het museum, gelegen aan de Hofvijver vertelt het verhaal van de
mensen die hier jarenlang woonden, leefden en verbleven. Wie
liepen hier rond en waarom? En wat kunnen wij daarvan leren en
doorvertellen? De verhalen worden opgezocht en samengesteld
aan de hand van verschillende bronnen, van het museum zelf,
maar ook van de erfgoedpartners Haags Gemeentearchief en
de afdeling Archeologie & Natuur- en Milieueducatie.

Doelstellingen van de les
Tijdens de les wordt er met de leerlingen gekeken
naar de bronnen en de informatie. Ze gaan aan de
slag als echte museumedewerkers. De leerlingen
helpen mee met het maken en presenteren van het
verhaal in een tentoonstellingsvorm. Hoe worden
tekstbordjes gemaakt, welke tekst moet daar op,
welke voorkennis kan je van de bezoeker verwachten? Hoe kan iedereen het voorwerp goed bekijken?
De leerlingen ontdekken hoe verschillende bronnen
samen komen en hoe dat een geheel gaat vormen.
Aansluiting bij kerndoelen: 39 en 40 van SLO
Vakken: maatschappijleer, geschiedenis
Lesmateriaal: het voorbereidende en/of verwerkende lesmateriaal staat op www.cultuurmenu.nl/
voortgezetonderwijs
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30 leerlingen en 2 begeleiders
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Cultuurmenu VO leerlijn ‘Mens en maatschappij’: Maatschappijleer,

Geschiedenis en Aardrijkskunde

Omschrijving menu E:

Oorlog, vrede en mensenrechten
Aan dit menu doen drie musea mee die als gezamenlijk thema hebben oorlog, vrede en
mensenrechten. De leerlingen krijgen een museumles bij tentoonstellingen en/of vaste
collecties van deze drie erfgoedinstellingen. Tijdens de les wordt aan de hand van de
originele collectiestukken gekeken naar gebeurtenissen rond deze thematiek in het verleden en er wordt er een link gelegd met het heden. Hoe dacht men destijds over gerechtigheid? Hoe kijken we nu naar diezelfde gebeurtenissen? Wat zijn de verschillen en hoe
komt dat?
Het doel van de lessen is inzicht te creëren in de veranderende wereld door inzicht te
krijgen in de processen in het verleden. Vanuit die geschiedenis is weer een relatie te
leggen naar het heden, naar actuele maatschappelijke vraagstukken. Gedurende drie
achtereenvolgende leerjaren bezoeken de leerlingen drie verschillende instellingen die
ieder met een andere invalshoek het thema benaderen. De opbouw van de lessen is vergelijkbaar. De leerlingen krijgen eerst een introductie op het thema en gaan dan met
historische bronnen en onderzoeksobjecten aan de slag. Vervolgens wordt gereflecteerd
op de opgedane ervaringen. Daarbij staat de persoonlijke betrokkenheid van de leerlingen centraal.
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Lessen Menu E

Leerjaar 1 voor alle vmbo-niveaus en havo/vwo

Museum de Gevangenpoort
Vrede door recht: een actuele geschiedenis
Al sinds 1882 is dit monument een museum, waar het verhaal van martelen
en straffen uit het verleden verteld wordt. 200 Jaar na sluiting zijn de verhalen nog steeds actueel.
Een bezoek aan Museum de Gevangenpoort roept veel reacties op: spanning,
sensatie, maar ook onbegrip en afschuw over de manier waarop men in
vroeger tijden met misdaad en vooral straf omging. Tijdens het bezoek aan
de eeuwenoude gevangenis bekijken de leerlingen de ruimtes en collectie
straf- en martelwerktuigen.
Ze krijgen inzicht in hoe het denken over straffen en gerechtigheid is veranderd; van de middeleeuwse spiegelstraffen waarin wraak centraal stond
(oog om oog, tand om tand) naar onze tijd waarin het primaire doel niet
langer wraak of maatschappelijke genoegdoening is, maar eerder rehabilitatie: straf als opvoedkundig middel. Het is een onderwerp waar veel discussie over bestaat.
Met dit programma worden leerlingen gestimuleerd na te denken over hoe
wij in onze eigen tijd met zaken als misdaad, straf en recht omgaan. Ook
kunnen zij hun eigen standpunten bepalen of wellicht bijstellen aan de hand
van discussie– en onderzoeksvragen.
Tijdens de les werken de leerlingen met een op waarheid gebaseerd verhaal
waar oorlog en vrede een rol in spelen.

Doelstellingen van de les
De leerlingen krijgen inzicht in het verleden van martelen en straffen en
leren waarom bepaalde strafmethodes in het heden niet meer gebruikt
worden. Ze leren door middel van een rollenspel onder andere wat het werk
van een advocaat en/of rechter inhoudt.
Aansluiting bij kerndoelen: 36, 37, 40 en 47 van de SLO
Vakken: geschiedenis, maatschappijleer
Lesmateriaal: het voorbereidend en/of verwerkend lesmateriaal staat op
www.cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30 leerlingen en 2 begeleiders
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Lessen Menu E

Leerjaar 2 voor alle vmbo-niveaus en havo/vwo

Museon
De Atlantikwall in Den Haag
De gevolgen van sloop, evacuatie en bunkers in de stad

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in Den Haag de Atlantikwall dwars
door de stad aangelegd. Meer dan 135.000 mensen moesten vanwege de
bouw van deze verdedigingslinie hun huis verlaten.
In deze les verdiepen leerlingen zich in de persoonlijke verhalen van oorlogskinderen die herinneringen hebben aan de Atlantikwall. Ze bekijken
daarbij bijzondere collectiestukken zoals evacuatiebewijzen, een noodkacheltje, een brokstuk van een V2 en een maquette van een bunker.
Na de opdrachten maken de leerlingen kennis met het internationale gebied
achter het Museon. Ooit lagen daar mijnenvelden en versperringen. Nu
hebben organisaties zoals het Vredespaleis, Joegoslavië-tribunaal, Europol en
OPCW er hun hoofdkwartier. Deze organisaties komen voort uit samenwerkingsverbanden die na de Tweede Wereldoorlog zijn gestart.
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Doelstellingen van de les
De leerlingen leren hoe ingrijpend de aanleg
van een militaire verdedigingslinie is voor
het leven van inwoners van een grote stad.
Aansluiting bij kerndoelen: 37, 40 en 47 van
de SLO.
Vakken: geschiedenis, maatschappijleer
Lesmateriaal: het voorbereidend en/of
verwerkend lesmateriaal staat op
www.cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal
30 leerlingen en 2 begeleiders

Lessen Menu E

Leerjaar 3 voor vmbo tl en havo/vwo

Nationaal Archief
Keuzes in tijden van oorlog
In de les ‘Keuzes in tijden van oorlog’ duiken we met leerlingen in de
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en bekijken we hoe mensen
zich tijdens de oorlog hebben gedragen, welke keuzes ze maakten en
waarom. Kernvraag hierbij: wat is goed en wat is fout?
Tijdens een rondleiding in het depot bekijken leerlingen originele bronnen uit de Tweede Wereldoorlog.
De leerlingen gaan de slag met een dossier waarin documenten zijn
verzameld over een bepaalde persoon of gebeurtenis. Ze krijgen de
opdracht uit te zoeken wat er gebeurd is. Hoe kunnen de bronnen geïnterpreteerd worden vanuit meerdere perspectieven. Tijdens dit onderzoek wordt nagedacht over een aantal vragen. Hoe komen mensen tot
bepaalde keuzes? Hoe vormen mensen een mening over wat goed en
fout is? Wat is er nodig om zo objectief mogelijk te kunnen oordelen
over goed en fout?
Tijdens een rondleiding achter de schermen in een depot, worden de
originele bronnen getoond.
De leerlingen ontwikkelen een eigen mening, en beoordelen het bronmateriaal op kritische wijze.
Inhoud van de les

- Opdracht: de leerlingen verdiepen zich per groepje in een dossier. Aan
de hand van een vragenlijst en begeleiding van de rondleiders, vormen
zij een onderbouwde mening over de keuzes die gemaakt zijn tijdens de
Tweede Wereldoorlog en de gevolgen van deze keuzes.
- Korte interactieve rondleiding achter de schermen: de leerlingen
krijgen een kijkje in het depot en bekijken daar de originele documenten.
- Afsluiting met de groep: de bestudeerde dossiers worden besproken
en er wordt gereflecteerd op ‘Keuzes in tijden van oorlog'.

Doelstellingen van de les
- Kennis verwerven over de Tweede Wereldoorlog aan de hand van primaire bronnen.
- Kritisch gebruik leren maken van bronnen.
- Een eigen mening vormen en deze kunnen onderbouwen.
- De relatie tussen het verleden en het heden
beter leren begrijpen.
- Leren begrijpen hoe persoonlijke omstandigheden iemands keuzes kan beïnvloeden.
- Inzicht krijgen in het belang van een archief en
het behouden van bronmateriaal.
Aansluiting bij kerndoelen: 36, 37, 40, 47 van
de SLO.
Vakken: geschiedenis en maatschappijleer
Lesmateriaal: het voorbereidend en/of verwerkend lesmateriaal staat op
www.cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30
leerlingen en 2 begeleiders

29

Cultuurmenu VO leerlijn ‘Mens en maatschappij’: Maatschappijleer,

Geschiedenis en Aardrijkskunde
Omschrijving van menu F:

Drie musea over: samenleving, migratie,
burgerschap

Aan dit menu doen drie musea mee die als gezamenlijk
thema hebben migratie, samenleving, burgerschap.
Door de eeuwen heen is de Nederlandse samenleving nooit
een constante factor geweest, er hebben altijd migraties van
(kleine en grote) groepen mensen plaatsgevonden. De verschillende factoren die ten grondslag liggen aan de verhuizingen, verplaatsingen kunnen van allerlei aard zijn: mensen
migreren vanwege armoede, oorlog, om economische of
politieke redenen, omdat ze bedreigd worden, maar ook
omdat ze op zoek gaan naar geluk of liefde.

Gedurende drie achtereenvolgende leerjaren bezoeken de
leerlingen drie verschillende instellingen die ieder met een
andere invalshoek de thematiek benaderen. De opbouw van
de lessen is vergelijkbaar. De leerlingen krijgen eerst een
introductie op het thema en gaan dan met historische bronnen en onderzoeksobjecten aan de slag. Vervolgens wordt
gereflecteerd op de opgedane ervaringen. Daarbij staat de
persoonlijke betrokkenheid van de leerlingen centraal.

Migratie, samenleving, burgerschap

Ook Nederlanders hebben zich door de eeuwen heen over
de hele wereld gevestigd. Dit is bijvoorbeeld goed terug te
vinden in de koloniale geschiedenis, maar ook hebben
Nederlandse emigranten zich bijvoorbeeld gevestigd in
Canada en Noord-Amerika.
Het gaat er om dat leerlingen inzien en begrijpen dat bijna
iedereen in zijn omgeving mensen heeft of kent die ooit geëmigreerd of gevlucht zijn en dat migratie iets van alle tijden
is. De leerlingen ervaren tijdens de lessen dat alle mensen
op zoek zijn naar een veilige, goede woon- en leefplek en dat
ieder mens een volwaardige plaats in de maatschappij zoekt.
Rondom migratie zijn ook een hoop problemen. Wat zijn
deze problemen en waarom zijn er zoveel en hoe lossen we
ze nu op? Wat moet er met alle vluchtelingen gebeuren en
wie bepaalt er nu eigenlijk wat? De leerlingen leren dat het
belangrijk is in een samenleving om met respect voor elkaar
te leven, elkaars gewoonten, gebruiken en religies te respecteren. Als burger ben je pas een echte wereldburger als
je hiertoe instaat bent.
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Lessen Menu F

Leerjaar 1 voor alle vmbo-niveaus en havo/vwo

Museon
Komen en gaan
Migranten, vroeger en nu

Hoeveel leerlingen uit de klas zijn niet in Nederland geboren of hebben
ouders die uit een ander land komen?
In deze les gaat het over de vraag: welke groepen mensen kwamen in de afgelopen 200 jaar naar Nederland of hebben Nederland juist verlaten? Welke
motieven zijn er om je land te verlaten en wat betekent dat voor die persoon
of een gezin?
Een rugzak vol collectie illustreert de verhalen van Nederlanders van bijvoorbeeld Italiaanse, Marokkaanse, Turkse, Duitse, Surinaamse, Belgische
en Chinese afkomst. Leerlingen vullen deze verhalen aan met eigen ervaringen en kennis. De opdrachten in de themazaal verdiepen de kennis over de
achtergronden en de motieven van de migranten.

Doelstellingen van de les
De leerlingen krijgen inzicht in het ontstaan van de huidige multiculturele samenleving vanaf de koloniale tijd tot
heden. Dit draagt bij aan het begrip dat de
Nederlandse bevolking voortdurend van
samenstelling verandert.
Aansluiting bij kerndoelen: 43 en 47 van
de SLO.
Vakken: geschiedenis, maatschappijleer,
burgerschap, mens en maatschappij
Lesmateriaal: het voorbereidende en/of
verwerkende lesmateriaal staat op
www.cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs
Aantal leerlingen en begeleiding:
maximum 30 leerlingen, en 2 begeleiders
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Lessen Menu F

Leerjaar 2 voor alle vmbo-niveaus en havo/vwo

Haags Historisch Museum
De Wereld in Den Haag
Den Haag is een stad van aankomst. Dat is nu het geval, maar was vroeger niet
anders. Den Haag is gevormd door verschillende, grote en kleine migratiegolven. Wie beter kijkt, ontdekt de migrantenachtergrond van vele stadsgenoten.
Van de Hagenaar wiens verre voorouders met de ‘val van Antwerpen’ rond
1600 vluchtten naar Den Haag tot de Hagenaar wiens Turkse of Marokkaanse
grootouders als gastarbeiders naar Den Haag kwamen in de jaren ’60 van de
vorige eeuw. En, hoeveel inwoners van de stad hebben niet een Indische of
Surinaamse familiegeschiedenis? Van diplomaat en expat tot politiek vluchteling of internationale student: de wortels van Hagenaars zijn lang niet altijd
Haags.
In de les staat de vraag centraal hoe migranten in de loop der eeuwen steeds
een bijdrage hebben geleverd aan het uiterlijk en het karakter van de stad
Den Haag. Veel van wat tegenwoordig beschouwd wordt als typisch Haags
vindt zijn oorsprong in migratie. Migranten brachten en brengen nieuwe inzichten, nieuwe stijlen, nieuwe producten en nieuwe oplossingen voor oude
problemen met zich mee. De stad is er rijk en veelzijdig door geworden.
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Doelstellingen van de les
- Leerlingen worden gestimuleerd na te
denken over hoe wij in onze eigen tijd
kijken naar het verschijnsel migratie.
- Door het bestuderen van enkele migratieverhalen uit de collectie van het museum
verkennen leerlingen diverse perspectieven op migratiegeschiedenis.
- In het voorbereidende lesmateriaal
worden de leerlingen uitgenodigd hun
eigen migratie- en familiegeschiedenis te
onderzoeken en kennis te nemen van die
van hun klasgenoten.
Aansluiting bij kerndoelen: 43, 46, 47 van
de SLO.
Vakken: Geschiedenis, Maatschappijleer
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal
30 leerlingen en 2 begeleiders

Lessen Menu F

Leerjaar 3 voor alle vmbo-niveaus en havo/vwo

Monumentenzorg
Je ging op reis en je nam mee?
‘Indisch erfgoed in Den Haag’

Den Haag is al eeuwenlang een internationale stad.
Vooral de band met voormalig Nederlands-Indië (het
huidige Indonesië) was van betekenis. Vanaf de 17e
eeuw was er een druk verkeer van ambtenaren, militairen en zakenlui naar ‘de Oost’ (Zuidoost-Azië). Wie
terugkeerde, nam vaak een nieuw gezin en inheems
personeel mee. Veel Hagenaars hebben dan ook een
Indische voorouder in hun stamboom.
Tijdens de les wordt in het kort de relatie tussen
Nederland en Indonesië belicht en de invloeden die
hiervan zichtbaar zijn op het gebied van architectuur/
kunst en cultuur.
Iedere Haagse wijk kent Indische restaurants en supermarkten met Aziatische producten. De Tong Tong
Fair op het Malieveld is een belangrijk en internationaal bekend evenement.
In Den Haag staan prachtige gebouwen, die getuigen
van de eeuwenlange band met Indonesië. De leerlingen maken een korte wandeling langs panden met
een Indisch verleden, waaronder het Hotel Des Indes.
Ze gaan ook zelf een Indonesische theemelange
maken en spekkoek proeven bij de Inproc op de Denneweg (in 1853 opgerichte ‘Indische Producten Centrale’). Geuren en smaken roepen herinneringen of
heimwee op. Leerlingen bespreken wat zij ver van huis
het meest zouden missen.

Doelstellingen van de les
De leerlingen maken kennis met Indisch erfgoed in het centrum van Den Haag. De leerlingen maken kennis met achtergronden/geschiedenis van naar Nederland verhuisde/geëmigreerde bevolking uit Nederlands-Indië en Indonesië. De
leerlingen weten na de les dat de Indonesische keuken is
meegenomen naar Nederland en dat dit een rijke culinaire
inspiratiebron is geworden. De leerlingen vragen zich af wat
ze zouden willen meenemen van hun eigen land/eigen cultuur als ze zouden gaan emigreren.
Aansluiting bij kerndoelen: 43 en 47 van de SLO.
Vakken: geschiedenis, maatschappijleer, burgerschap, mens
en maatschappij
Aantal leerlingen en begeleiding:
maximum 30 leerlingen, en 2 begeleiders
Lesmateriaal: het voorbereidende en/of verwerkende lesmateriaal staat op www.cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs
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Uitwerking van de Cultuurmenu VO leerlijnen
‘Cultuurmenu VO’ leerlijn ‘Kunst en cultuur’: CKV en kunst
Alle vmbo-niveaus en havo/vwo, klas 1 t/m 3 Menu A, B en CMenu A, B EN C
Per cultuurmenules VO zijn er 4 competenties. Sommige tussendoelen komen in de lessen direct ter sprake, andere zullen door opeenstapeling van ervaringen
duidelijk worden.
klas 1

klas 2

klas 3

competentie

kijken, luisteren

als in klas 1 +

als in klas 1 en 2 +

definitie

de leerling maakt kennis met kunst en cultuuruitingen van professionele kunstenaars

de leerling leert dat er samenhang is binnen
kunst en cultuur en vergelijkt historische verschillen in tijd en cultuur met de huidige tijd

de leerling kan kunst en cultuur in een maatschappelijke context plaatsen

de leerling verwondert zich, maakt kennis met
de drijfveren en identiteit van kunstenaars en
spiegelt dit aan zijn eigen leven/identiteit

de leerling ontdekt aan de hand van de opgedane ervaringen in de vorige lessen steeds meer
dat kunst en cultuur dwarsverbanden aangaat
binnen maatschappelijke thema's en ontdekt de
bredere context

erfgoedlocatie de leerling maakt kennis met cultureel erfgoed
uit zijn leefomgeving [het museum dat wordt
bezocht], kan kenmerken van cultuuruitingen
herkennen en benoemen

klas 1

klas 2

klas 3

competentie

onderzoeken, beschouwen, analyseren, verslag
doen

als in klas 1 +

als in klas 1 en 2 + interpreteren

definitie

de leerling kan in een creatief proces een
opdracht uitwerken door een bepaald thema te
verkennen / de leerling leert waar te nemen,
creatief te denken, doet nieuwe ideeën op

de leerling kan zich meer verdiepen in een
bepaald thema

de leerling onderzoekt verschillende mogelijkheden en oplossingen van een opdracht in de
verwerking van een thema / de leerling ervaart
actuele waarden in kunst en cultuur

de leerling verruimt zijn blik vanuit zijn eigen
wereld door in aanraking te komen met werk
van kunstenaars

de leerling ontdekt dat kunst en cultuur vaak
gaat om actuele gebeurtenissen in de maatschappij en leert dat het een afspiegeling kan
zijn van de maatschappij

klas 1

klas 2

klas 3

competentie

produceren, presenteren

als in klas 1 +

als in klas 1 en 2 +

definitie

de leerling kan alleen of met een groepje aan
een opdracht werken.

de leerling kan interpreteren en eigen gevoelens de leerling kan uitdrukking geven aan eigen
en ervaringen gebruiken in een opdracht
gevoelens en ervaringen, vormgeven aan verbeelding en kan communiceren door middel van
woord, beeld en lichaamstaal

erfgoedlocatie de leerling werkt tijdens de les samen met
medeleerlingen aan een opdracht binnen een
bepaald creatief proces en ontdekt dat er verschillende manieren/invalshoeken zijn om naar
kunst en cultuur te kijken

de leerling werkt aan eigen kunstzinnige vermogen in de opdracht die hij krijgt en voert deze
zelfstandig uit of met een groepje en kan het
vervolgens samen met het groepje bekijken

de leerling ontdekt door het maken van een
werk/opdracht dat hij zelf ook in staat is een
(actueel) thema/onderwerp op een kunstzinnige manier uit te werken en kan dit bij anderen
onder de aandacht brengen

klas 1

klas 2

klas 3

reflecteren, evalueren

als in klas 1 +

als in klas 1 en 2 +

de leerling kan in eigen bewoordingen weergeven wat hij heeft ervaren

de leerling kan cultuuruitingen van zichzelf
presenteren en toelichten

de leerling kan van zichzelf en anderen interpreteren en waarderen, kan keuze toelichten

de leerling kan verslag doen van zijn ervaringen
alleen of in een groepje / de leerling wordt gestimuleerd om eigen, verschillende mogelijkheden
te bedenken en alleen of samen met medeleerlingen keuzes te maken

de leerling begrijpt dat kunst en cultuur onderdeel zijn van het leven en uitdrukking geven
aan allerlei maatschappelijke en persoonlijke
uitingen

erfgoedlocatie de leerling maakt (zelfstandig of met een groepje) een werk of een opdracht waarbij hij zijn
eigen ervaring kan weergeven

competentie

erfgoedlocatie de leerling kan een reflectie geven van keuzes
en ervaringen en kan dit delen met de groep of
met een klein groepje / de leerling laat zien hoe
hij het creatieve proces heeft doorlopen en kan
zijn eigen gevoel en ervaring weergeven
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‘Cultuurmenu VO’ leerlijn ‘Mens en maatschappij’: maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde
Alle vmbo-niveaus en havo/vwo, klas 1 t/m 3 Menu D, E en F M enu D en E
Per cultuurmenules VO zijn er 4 competenties. Sommige tussendoelen komen in de lessen direct ter sprake, andere zullen door opeenstapeling van ervaringen
duidelijk worden.
klas 1

klas 2

klas 3

competentie

kijken, luisteren

als in klas 1 +

als in klas 1 en 2 +

definitie

de leerling maakt kennis met erfgoedobjecten
de leerling ziet grotere verbanden
en historische bronnen en kan zich verwonderen
over het andere en het eigene

erfgoedlocatie de leerling kan objecten en bronnen plaatsen in
de historische of geografische context, maakt
kennis met de verhalen die hier bij horen / de
leerling maakt kennis met de diversiteit van het
historische bronnenmateriaal

als in klas 1 en 2

de leerling ontdekt in welke erfgoedinstelling
welk bronmateriaal bewaard wordt / de leerling
kan de verhalen verbinden met zichzelf

de leerling kan de verhalen een plaats geven in
een groter geheel/bredere context / de leerling
leert door te kijken en te observeren informatie
uit bronnen te halen

klas 1

klas 2

klas 3

competentie

onderzoeken, ervaren, leren analyseren,
verslag doen

als in klas 1 +

als in klas 1 en 2 + interpreteren

definitie

de leerling kan een eenvoudige opdracht uitwerken door een bepaald thema te verkennen
en leert dat je gebeurtenissen kunt zien vanuit
verschillende perspectieven en ervaart hoe de
betrokken erfgoedinstellingen hun werk doen.

de leerling leert waar te nemen, objectief te
denken, zonder direct oordeel, doet nieuwe
ideeën op / de leerling leert dat je verschillende bronnen moet raadplegen om het verhaal
kloppend te maken

de leerling weet onderscheid te maken in
informatie voor derden / de leerling weet elke
vormen van erfgoedpresenteren er zijn / kent de
doelstellingen van drie verschillende organisaties en weet welke verschillen en overeenkomsten er zijn

erfgoedlocatie de leerling leert diverse bronnen te gebruiken

de leerling weet bronnenmateriaal te interpreteren

de leerling weet welke verschillen en overeenkomsten er zijn; de leerling kan het bronnenmateriaal inzetten en gebruiken

klas 1

klas 2

klas 3

competentie

keuzes maken, produceren, presenteren

als in klas 1 +

als in klas 1 en 2 +

definitie

de leerling kan zelfstandig of in een groepje
aan een opdracht werken / kan daarbij keuzes
maken op basis van het geleerde / de leerling
kan dit presenteren

als in klas 1

als in klas 1 en 2

de leerling leert hoofd- en bijzaken te ondererfgoedlocatie de leerling laat zien hoe hij het proces heeft
doorlopen, zijn eigen persoonlijke betrokkenheid scheiden en dat je een onderzoek vanuit verschillende invalshoeken kunt doen
staat centraal, stelt vragen, kan zich inleven
vanuit eigen situatie, vormt zich een mening

als in klas 1 en 2 / de leerling kan zijn meningsvorming onderbouwen / de leerling kan de juiste
keuzes maken uit de informatiebronnen om tot
de kerninformatie te komen

klas 1

klas 2

klas 3

competentie

reflecteren, evalueren, meningsuiting vormen

als in klas 1 +

als in klas 1 en 2 +

definitie

De leerling kan een mening vormen over het
als in klas 1
geleerde en zijn mening verwoorden aan klasgenoten en de docent

erfgoedlocatie de leerling leert werken met bronnen en onderzoeksobjecten / krijgt een kader waarbinnen hij
de wereld om zich heen beter begrijpt

de leerling weet welke informatie waardevol is
om later te presenteren

de leerling kan eerder gevonden bronnen
verwerken tot een presentatie / de leerling leert
dat je in deze ergoedinstellingen onderzoek kunt
doen, zowel op historisch als maatschappelijk
gebied
de leerling leert dat het bewaren van (historisch)
erfgoed van betekenis is voor het krijgen van
kennis en inzicht
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Escher in Het Paleis
Lange Voorhout 74
2514 EH Den Haag
070-3000053 (Monique Veldhoven)
mveldhoven@escherinhetpaleis.nl
www.escherinhetpaleis.nl

Gemeente Den Haag
Afdeling Monumentenzorg en Welstand
Spui 70, 2511 BT Den Haag
070-3534083 (Elise Mutter)
monumentenzorg@denhaag.nl
www.monumentenzorgdenhaag.nl
Dienst Stadsbeheer
Afdeling Archeologie & Natuur- en
Milieueducatie
Prins Hendrikstraat 39
2518 HH Den Haag
070-3536639 (Renie Heije)
renie.heije@denhaag.nl
www.denhaag.nl/archeologie
Haags Gemeentearchief
Spui 70
2511 BT Den Haag
070-3537041 (Sanderijn Schuur)
sanderijn.schuur@denhaag.nl
www.gemeentearchief.denhaag.nl

Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41
2517 HV Den Haag
070-3381120 (Kyra Berkhout & Lucienne
Peeters | Groepsbezoeken en Activiteiten)
educatie@gemeentemuseum.nl
www.gemeentemuseum.nl

Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7
2513 AB Den Haag
070-3123065 (Marieke van Os-Lustig)
educatie@haagshistorischmuseum.nl
www.haagshistorischmuseum.nl

Kinderboekenmuseum
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE DEN HAAG
070-3339631 (Anouk van Dijk)
groepsbezoek@kinderboekenmuseum.nl
www.kinderboekenmuseum.nl

Mauritshuis
Plein 29
2511 CS Den Haag
070-3023456 (Anne Maartje Kruijswijk)
educatie@mauritshuis.nl
www.mauritshuis.nl

De Mesdag Collectie
Laan van Meerdervoort 7f
2517 AB Den Haag
Tel 070-3621434
educatie@demesdagcollectie.nl

Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
070-3381463 (Marjolijn Janssen)
educatie@museon.nl
www.museon.nl

Muzee Scheveningen
Neptunusstraat 92
2586 GT Scheveningen
070-3500830 (Delia Spaans)
d.spaans@muzee.nl
www.muzee.nl

Museum de Gevangenpoort
Buitenhof 33
2513 AH Den Haag
070-3123065
info@gevangenpoort.nl
www.gevangenpoort.nl

Museum Meermanno
Prinsessegracht 30
2514 AP Den Haag
070-3462700 (Winnifred Dijkstra)
dijkstra@meermanno.nl
www.meermanno.nl

Museum Beelden aan Zee
Harteveltstraat 1/boulevard
2586 EL Scheveningen
070-3589076
educatie@beeldenaanzee.nl
www.beeldenaanzee.nl

Nationaal Archief
Prins Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
06-55267929 (Ellen Loozen)
educatie@nationaalarchief.nl
www.nationaalarchief.nl

Panorama Mesdag
Zeestraat 65
2518 AA Den Haag
070-3106665 (Marije Beckers)
info@panorma-mesdag.com
www.panorama-mesdag.nl
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