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ONDERWIJSPROGRAMMA’S
IN HET ZAANS MUSEUM
Op zoek naar een educatief programma over de Zaanse 
geschiedenis, het verhaal van Verkade of tsaar Peter? 
Speciaal voor het basisonderwijs heeft het Zaans Museum 
programma’s ontwikkeld. Ook voor schoolreisjes en BSO’s 
hebben we aanbod. 

Onze onderwijsprogramma’s gaan uit van de belevingswereld 
van kinderen. We sluiten aan bij de kerndoelen en stimuleren de 
ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden. Al onze programma’s 
zijn interactief van karakter. De leerlingen worden tijdens het 
museumbezoek begeleid door ervaren museumdocenten.

De programma’s kunnen geboekt worden bij de afdeling Sales van 
het Zaans Museum via 075 6810000 of sales@zaansmuseum.nl

 Met dank aan
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Nijvere Neeltje
Groep 1 & 2 Locatie: Zaans Museum

Nijvere Neeltje is een kennismaking met het Zaans 
Museum voor de allerkleinsten. Wat gebeurt er allemaal 
in een museum en welke spullen worden er bewaard? 
Spelenderwijs gaan de kleuters op ontdekkingstocht 
door het museum en maken ze kennis met voorwerpen 
en verhalen van vroeger. 
Meer over Nijvere Neeltje op p. 4

Typisch Zaans
Groep 3 & 4 Locatie: Zaans Museum

Tijdens het educatieve programma Typisch Zaans maken 
leerlingen kennis met Zaanse spullen en verhalen, 
oftewel, materieel en immaterieel erfgoed uit de 
Zaanstreek. Aan de hand van zes doe-opdrachten, die 
de leerlingen in groepjes uitvoeren, komen herkenbare 
thema’s als wonen, kleding, school en spelen aan bod.
Meer over Typisch Zaans op p. 5

De Zaanstreek Maakt Het
Groep 5 t/m 8 Locatie: Zaans Museum

In de Zaanstreek ruik je vaak de geur van fabrieken die 
cacao, olie, nootjes of andere producten produceren of 
verwerken. Voor een gevulde voorraadkast hoef je de 
Zaanstreek niet uit! Tijdens dit educatieve programma 
ontdekken leerlingen dat de Zaanstreek van 1600 
tot 1800 een van de belangrijkste industriegebieden 
van Europa was. Ze ervaren dat het bijzonder is dat 
hier zoveel producten worden gemaakt.
Meer over De Zaanstreek Maakt Het op p. 6

Monet in de Zaanstreek
Groep 5 t/m 8 Locatie: Zaans Museum

In het programma Monet in de Zaanstreek bekijken 
leerlingen werk van Monet en leren ze over zijn 
schilderstijl: het impressionisme. Onder leiding van 
een museumdocent gaan ze in gesprek over deze stijl 
van schilderen. Vervolgens gaan ze aan de slag met 
tekenopdrachten op basis van de schilderijen. Zo leren 
ze op een actieve manier te kijken.
Meer over Monet in de Zaanstreek op p. 7

Verkade Experience
Groep 7 & 8 Locatie: Zaans Museum

In de Verkade Experience worden de leerlingen 
ondergedompeld in de chocolade-, biscuit- en 
waxinefabriek van de familie Verkade. Ze leren alles over 
de oorsprong van de industrie in de Zaanstreek en zien 
de historische Zaanse Verkadefabriek in bedrijf!
Meer over het programma de Verkade Experience op 
p. 8

In de voetsporen van tsaar Peter
Groep 5 t/m 8 Locatie: Czaar Peterhuisje

In de voetsporen van tsaar Peter is het vervolg 
op het succesvolle schoolprogramma ‘Russische 
ontmoetingen’. De leerlingen beginnen met een 
wandeling langs de sporen van tsaar Peter en het 
maritieme verleden in het centrum van Zaandam. Daarna 
volgt er een theatrale rondleiding door het huisje en 
kennismaking met het scheepsambacht touwslaan. 
Er wordt gezamenlijk afgesloten met een Russische 
theeceremonie.
Meer over In de voetsporen van tsaar Peter op p. 9

Wisselprogramma op de Zaanse Schans
Naast de vaste onderwijsprogramma’s biedt het Zaans 

Museum regelmatig wisselprogramma’s aan op de Zaanse 
Schans. De wisselprogramma’s zijn te boeken als supplement 
bij een van de educatieve programma’s. Zo kunnen twee 
klassen gelijktijdig zowel het Zaans Museum als de Zaanse 
Schans bezoeken.
Meer over de wisselprogramma’s op de Zaanse 
Schans op p. 10
 

Op schoolreisje naar de Zaanse Schans
Groep 3 t/m 8 

 Locatie: Zaans Museum en Zaanse Schans

Met de klas op schoolreisje? Kom naar de Zaanse Schans! 
Ontdek hoe de lekkerste koekjes gemaakt worden, maak 
kennis met oude ambachten en stap in een molen. Een 
bezoek aan een speeltuin en overheerlijke pannenkoek 
maken dit schoolreisje compleet!
Meer over het Schoolreisje op p. 11
 

BSO-programma
Groep 3 t/m 8  

Locatie: Zaans Museum en Zaanse Schans

In de Verkade Experience worden de kinderen 
ondergedompeld in de chocolade-, biscuit- en 
waxinefabriek van de familie Verkade. Ze doen een leuke 
speurtocht en zien de historische Verkadefabriek in bedrijf!
Meer over het BSO-programma op p. 12



4

NIJVERE NEELTJE
Groep 1 & 2
Duur: 90 minuten

Neeltje woont in een mooi groen huis aan rivier de 
Zaan. Het staat vol prachtige oude spullen. Borden, 
kopjes, schilderijen, kasten, klokken en nog veel 
meer. Opgestapeld tot het plafond! Neeltje houdt van 
verzamelen, maar haar huis raakt erg vol. Zo vol dat er 
bijna niets meer bij past…

Inhoud
‘Wat moet ik nu doen?’, zucht Neeltje tegen haar buurjongen Jacob. 
Jacob weet raad: ‘Laten we een museum maken! Dan kunnen 
andere mensen ook naar je spullen komen kijken.’ Neeltje en Jacob 
gaan op bezoek bij de burgemeester. Hij vindt het een goed idee 
en geeft Neeltje en Jacob een plek waar ze alle spullen mooi neer 
kunnen zetten. En dan gaan Neeltje en Jacob aan de slag. Hoe zou 
het museum van Neeltje zijn geworden.

Kerndoelen
Nederlands: kerndoel 1 tot en met 3
Oriëntatie op jezelf en de wereld: kerndoel 37, 44, 51
Kunstzinnige oriëntatie: kerndoel 56

Leerdoelen
  De leerling leert wat een museum is en wat er in een museum 
gebeurt
  De leerling kan begrippen rond erfgoed herkennen, zoals oud, 

nieuw, vroeger en nu
  De leerling kan verschillen tussen oude en nieuwe voorwerpen 
benoemen
  De leerling kan voorwerpen omschrijven die voor hem of haar tot 
dan toe onbekend waren
  De leerling kan voorzichtig omgaan met oude voorwerpen
  De leerling oefent fijne motoriek en vergroot zijn of haar 
woordenschat

Lesmateriaal
De docent ontvangt voorafgaand aan het programma een 
docentenhandleiding met tips voor een voorbereidende les en voor 
een verwerkingsopdracht op school.

Boekingsmogelijkheden
Maandag t/m vrijdag, 9.30-11.00 uur of 13.00-14.30 uur
Neem contact op met de afdeling Sales: 075 6810000 of 
sales@zaansmuseum.nl

Kosten
€ 100 (per klas inclusief begeleiders, indien geboekt via Fluxus)
€ 175 (per klas inclusief begeleiders)
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TYPISCH ZAANS
Groep 3 & 4

Duur: 2 uur
Typisch Zaans zit bomvol bekende verhalen uit de Zaanse 
canon, als ‘Stiers Wreedheid’ en walvisvaarder Cornelis 
Gerritsz. Jongekees, die in 1668 met een gevaarlijke 
ijsbeer vocht. Leerlingen maken kennis met materieel en 
immaterieel erfgoed uit de Zaanstreek, oftewel spullen en 
verhalen.

Inhoud
De leerlingen ervaren dat verhalen over walvisvaarders, 
scheepsbouwers en Stiers Wreedheid steeds zijn doorverteld en 
in de loop der tijd een belangrijk onderdeel van het Zaanse erfgoed 
zijn geworden. Verschillende objecten als kopjes, schoteltjes en zelfs 
een kinderwagen herinneren ons er nu nog aan.  
Aan de hand van zes doe-opdrachten, die de leerlingen in groepjes 
uitvoeren, komen herkenbare thema’s als wonen, kleding, school en 
spelen aan bod. Na de doe-opdrachten kiezen de leerlingen één van 
de verhalen waarmee ze kennisgemaakt hebben. Dit verhaal tekenen 
ze op een beker die ze mee naar huis mogen nemen. Zo leren ze 
hoe immaterieel erfgoed in materieel erfgoed kan veranderen.  
En het verhaal? Dat kunnen ze zelf weer doorvertellen! 

Kerndoelen
Nederlands: kerndoel 1 tot en met 3
Oriëntatie op jezelf en de wereld: kerndoel 37, 44, 51 
Kunstzinnige oriëntatie: kerndoel 54 en 56

Leerdoelen
  De leerling leert wat een museum is en wat er in een museum 
gebeurt
  De leerling leert over erfgoed begrippen, als oud, nieuw, vroeger, 
nu en bewaren voor de toekomst
  De leerling kan verschillen tussen oude en nieuwe voorwerpen 
benoemen
  De leerling leert voorzichtig om te gaan met oude voorwerpen
   De leerling kan een van de verhalen uit de Zaanse canon 
navertellen en verwerken in een beeldende opdracht
  De leerling kan uitleggen dat verhalen ook erfgoed zijn

Lesmateriaal
De docent ontvangt voorafgaand aan het programma een 
docentenhandleiding met tips voor een voorbereidende les en voor 
een verwerkingsopdracht op school.

Boekingsmogelijkheden
Maandag t/m vrijdag, 9.30-11.30 uur of 13.00-15.00 uur
Neem contact op met de afdeling Sales: 075 6810000 of 
sales@zaansmuseum.nl

Kosten
€ 100 (per klas inclusief begeleiders, indien geboekt via Fluxus)
€ 175 (per klas inclusief begeleiders)
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DE ZAANSTREEK MAAKT HET
Groep 5 t/m 8
Duur: 2 uur

In de Zaanstreek ruik je vaak de geur van fabrieken die 
cacao, olie, nootjes of andere producten produceren of 
verwerken. Voor een gevulde voorraadkast hoef je de 
Zaanstreek niet uit! De leerlingen ontdekken dat in de 
Zaanstreek van 1600 tot 1800 een van de belangrijkste 
industriegebieden van Europa was.

Inhoud
Leerlingen zullen ervaren dat het bijzonder is dat in de Zaanstreek 
zoveel producten worden gemaakt en dat veel Zaankanters 
werkzaam zijn (geweest) in deze industrie. Alle bloeiperioden 
uit de Zaanse industrie komen aan bod: molens (1600 - 1750), 
stoommachines (1890 - 1914) en hedendaagse fabrieken  
(1950 -1973).
Producten die in verschillende tijdsperioden zijn geproduceerd 
worden nader bekeken: cacao, rijst, stijfsel, olie, papier en hout. 
Onder begeleiding van museumdocenten maken ze opdrachten, 
waarbij ze schetsen, vertellen, schrijven en een bordspel doen.  
Zo leren de leerlingen hun fysieke leefomgeving te duiden. 

Kerndoelen
Nederlands: kerndoel 1 tot en met 3
Oriëntatie op jezelf en de wereld: kerndoel 44, 50, 51
Kunstzinnige oriëntatie: kerndoel 56

Leerdoelen
  De leerling kan in hoofdlijnen de historische ontwikkelingen van 
de maakindustrie in de Zaanstreek beschrijven en zo zijn of haar 
leefomgeving duiden
  De leerling kan de waarde van het Zaans industrieel erfgoed 
beschrijven en benoemen waarom het de moeite waard is om dit 
te bewaren
  De leerling kan erfgoed uit de eigen omgeving koppelen aan 
regionale en nationale onderwerpen 
  De leerling kan werken met een topografische kaart van de eigen 
regio

Lesmateriaal
De docent ontvangt voorafgaand aan het programma een 
docentenhandleiding met tips voor een voorbereidende les en voor 
verwerkingsopdrachten op school.

Boekingsmogelijkheden
Maandag t/m vrijdag, 9.30-11.30 uur of 13.00-15.00 uur
Neem contact op met de afdeling Sales: 075 6810000 of 
sales@zaansmuseum.nl

Kosten
€ 100 (per klas inclusief begeleiders, indien geboekt via Fluxus)
€ 175 (per klas inclusief begeleiders)s)
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MONET IN DE ZAANSTREEK
Groep 5 t/m 8
Duur: 2 uur

De beroemde Franse schilder Claude Monet (1840-1926) 
bracht in 1871 vier maanden door in de Zaanstreek. Hij 
raakte zo geïnspireerd door de molens, houten huizen, 
rivier de Zaan en het uitgestrekte landschap dat hij hier 
maar liefst 25 schilderijen en negen schetsen maakte.

Inhoud
Het Zaans Museum werd in 2015 de trotse eigenaar van één van 
Monets Zaanse werken: ‘De Voorzaan en de Westerhem’. In het 
educatief programma Monet in de Zaanstreek bekijken leerlingen 
werk van Monet en leren ze over zijn schilderstijl: het impressionisme. 
Onder leiding van de museumdocent gaan ze in gesprek over 
deze stijl van schilderen. Vervolgens gaan ze aan de slag met 
tekenopdrachten op basis van de schilderijen. Zo leren ze op een 
actieve manier te kijken. In een afsluitende beeldende opdracht maken 
de leerlingen een eigen impressie op een Zaans schilderij van Claude 
Monet. Uiteraard mogen alle kunstwerken meegenomen worden. 
Eventueel kan er op school een tentoonstelling worden ingericht met 
het door de leerlingen gemaakte werk. 

Kerndoelen
Nederlands: kerndoel 1 tot en met 3
Oriëntatie op jezelf en de wereld: kerndoel 37, 53
Kunstzinnige oriëntatie: kerndoel 54, 55 en 56

Leerdoelen
  De leerling maakt kennis met het werk van de Franse schilder 
Claude Monet en zijn bezoek aan de Zaanstreek in 1871
  De leerling kan gedetailleerd kijken naar schilderijen van Claude 
Monet
  De leerling kan op hoofdlijnen uitleggen wat het impressionisme is
   De leerling kan zijn of haar impressie van het Zaanse landschap 
schetsen
  Door het toepassen van een impressionistische stijl veranderen 
de leerlingen zelf de uitstraling van een bestaand Zaans werk van 
Monet. Hierdoor leren zij hoe kunstenaars met en door hun werk 
kijkers beïnvloeden

Lesmateriaal
De docent ontvangt voorafgaand aan het programma een 
docentenhandleiding met tips voor een voorbereidende les en voor 
verwerkingsopdrachten op school.

Boekingsmogelijkheden
Maandag t/m vrijdag, 9.30-11.300 uur of 13.00-15.00 uur
Neem contact op met de afdeling Sales: 075 6810000 of 
sales@zaansmuseum.nl

Kosten
€ 100 (per klas inclusief begeleiders, indien geboekt via Fluxus)
€ 175 (per klas inclusief begeleiders)
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VERKADE EXPERIENCE
Groep 7 & 8
Duur: 2 uur

In de Verkade Experience worden de leerlingen 
ondergedompeld in de chocolade-, biscuit- en waxine-
fabriek van de familie Verkade. Ze leren alles over de 
oorsprong van de industrie in de Zaanstreek en zien de 
historische Zaanse Verkadefabriek in bedrijf!

Inhoud
Leerlingen onderzoeken in groepjes hoe chocolade wordt gemaakt 
en hoe de machine in de biscuitfabriek werkte. Ze komen erachter 
dat het een uitdaging is om alle machines draaiende te houden. 
Daarnaast horen ze alles over de eigenaren van de Verkadefabriek 
(de opeenvolgende generaties van de familie Verkade) en de 
medewerkers (als de ‘meisjes van Verkade’). In het laboratorium 
komen leerlingen in aanraking met de ontwikkeling van nieuwe 
smaken en producten.  
In de Albumafdeling bekijken de leerlingen de beroemde Verkade-
albums. Hier ervaren ze dat het sparen van plaatjes (als de Freek 
Vonk/Dinoplaatjes) iets van alle tijden is en dat fabrikanten (vroeger 
en nu) door slimme spaaracties meer producten hopen te verkopen.
Dit programma is extra leuk voor klassen die eerder het programma 
De Zaanstreek Maakt Het gevolgd hebben.

Kerndoelen
Nederlands: kerndoel 1 tot en met 3
Oriëntatie op jezelf en de wereld: kerndoel 37, 44, 50, 51, 52
Kunstzinnige oriëntatie: kerndoel 56

Leerdoelen
  De leerling kan in hoofdlijnen de  ontwikkelingen van de 
maakindustrie in de Zaanstreek beschrijven
  De leerling kan de waarde van het Zaans industrieel erfgoed 
beschrijven en benoemen waarom het de moeite waard is om dit 
te bewaren
  De leerling kan erfgoed in de eigen omgeving koppelen aan 
onderwerpen in nationale geschiedenis
  De leerling kan op hoofdlijnen het productieproces van chocolade, 
koek en waxine omschrijven

Lesmateriaal
De docent ontvangt voorafgaand aan het programma een 
docentenhandleiding met tips voor een voorbereidende les en voor 
een verwerkingsopdracht op school.

Boekingsmogelijkheden
Maandag t/m vrijdag, 9.30-11.30 uur of 13.00-15.00 uur
Neem contact op met de afdeling Sales: 075 6810000 of 
sales@zaansmuseum.nl

Kosten
€ 100 (per klas inclusief begeleiders, indien geboekt via Fluxus)
€ 175 (per klas inclusief begeleiders)
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IN DE VOETSPOREN VAN TSAAR PETER
Groep 5 t/m 8, Czaar Peterhuisje
Duur: 2 uur
Het Czaar Peterhuisje in het centrum van Zaandam is 
één van de oudste houten huizen van Nederland. In dit 
wereldberoemde huisje logeerde de Russische tsaar 
Peter de Grote acht dagen in 1697. Tsaar Peter kwam naar 
Zaandam om het vak van scheepstimmerman te leren.

Inhoud
In de voetsporen van tsaar Peter is het vervolg op het succesvolle 
schoolprogramma Russische ontmoetingen. De leerlingen 
beginnen met een wandeling langs de sporen van tsaar Peter en 
het maritieme verleden in het centrum van Zaandam. In het Czaar 
Peterhuisje wordt de groep daarna in tweeën gesplitst. De helft 
van de klas start met een theatrale rondleiding door het huisje. Ze 
ontdekken onder meer waar tsaar Peter logeerde en leren enkele 
Russische woorden. De andere helft gaat eerst aan de slag met het 
scheepsambacht touwslaan. Na een half uur wordt er gewisseld. 
Het programma wordt gezamenlijk afgesloten met een Russische 
theeceremonie. Het programma wordt begeleid door twee ervaren 
museumdocenten.

Kerndoelen
Nederlands: kerndoel 1 tot en met 3
Oriëntatie op jezelf en de wereld: kerndoel 44, 51, 53
Kunstzinnige oriëntatie: kerndoel 56
 

Leerdoelen
  De leerling leert dat de Zaanstreek een belangrijk  
maritiem verleden heeft en dat dit nog steeds zichtbaar is
  De leerling kan plekken in Zaandam aanwijzen die sporen laten 
zien van de Zaanse scheepsbouw in de 17e en 18e eeuw
  De leerling kan enkele maritieme ambachten noemen en gaat zelf 
aan de slag gaan met het ambacht touwslaan
  De leerling maakt kennis met de verhalen (immateriële erfgoed) 
over het bezoek van tsaar Peter de Grote aan Zaandam in 1697

Lesmateriaal 
De docent ontvangt voorafgaand aan het programma een 
docentenhandleiding met tips voor een voorbereidende les en voor 
een verwerkingsopdracht op school.

Boekingsmogelijkheden
Maandag t/m vrijdag, 9.30-11.30 uur of 13.00-15.00 uur
Neem contact op met de afdeling Sales: 075 6810000 of 
sales@zaansmuseum.nl

Kosten
€ 80 (per klas inclusief begeleiders,  
indien geboekt via Fluxus)
€ 125 (per klas inclusief begeleiders)
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WISSELPROGRAMMA 1
Groep 1 & 2
Bezoek aan het Jisperhuisje (60 minuten)

Naast het Zaans Museum meteen ook de Zaanse Schans 
bezoeken? Boek dan een van onze wisselprogramma’s! 
De wisselprogramma’s zijn te boeken als supplement 
bij een educatief programma. Zo kunnen twee klassen 
tegelijk zowel het Zaans Museum als de Zaanse Schans 
bezoeken.

Breng een bezoek aan een vissershuisje uit Jisp, het kleinste dorp 
van de Zaanstreek. De kleuters stappen tijdens dit programma een 
vissershuisje uit 1850 binnen. In het vissershuisje woonde een arm 
gezin met vaak veel kinderen. Spelenderwijs ontdekken de kleuters 
hoe de kinderen van het vissersgezin leefden. Gingen ze naar 
school? Waar speelden de kinderen mee? Wat voor kleren hadden 
kinderen vroeger aan? En moesten kinderen meehelpen in het 
huishouden?

Kerndoelen
Nederlands: kerndoel 1 tot en met 3
Oriëntatie op jezelf en de wereld: kerndoel 44, 51, 
Kunstzinnige oriëntatie: kerndoel 56

Boekingsmogelijkheden
Maandag t/m vrijdag, van 9.30 – 10.30 uur of van  
11.00 – 12.00 uur

Kosten
Kinderen € 2,50 
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WISSELPROGRAMMA 2
Groep 3 & 4
Bezoek aan het Jisperhuisje en het Wevershuis. (ca. 75 minuten)

Naast het Zaans Museum meteen ook de Zaanse Schans 
bezoeken? Boek dan een van onze wisselprogramma’s! 
De wisselprogramma’s zijn te boeken als supplement bij 
een educatief programma. Zo kunnen twee klassen tegelijk 
zowel het Zaans Museum als de Zaanse Schans bezoeken.

Breng een bezoek aan een wevershuis uit Assendelft en een 
vissershuisje uit Jisp, het kleinste dorp van de Zaanstreek. De 
leerlingen stappen tijdens dit programma een wevershuis en 
een vissershuisje uit 1850 binnen. Spelenderwijs ontdekken de 
leerlingen hoe kinderen vroeger leefden. Gingen ze naar school? 
Moesten kinderen meehelpen in het huishouden? Wat voor 
beroepen waren er allemaal? En hoe werkt weven?

Kerndoelen
Nederlands: kerndoel 1 tot en met 3
Oriëntatie op jezelf en de wereld: kerndoel 44, 51, 53
Kunstzinnige oriëntatie: kerndoel 56

Boekingsmogelijkheden
Maandag t/m vrijdag, van 9.30 – 10.45 uur of van 
11.00 – 12.15 uur

Kosten
Kinderen € 2,50 
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WISSELPROGRAMMA 3
Groep 5 t/m 8
Spannende ontdekkingstocht over de Zaanse Schans en bezoek aan het Wevershuis (ca. 90 minuten)
Naast het Zaans Museum meteen ook de Zaanse Schans 
bezoeken? Boek dan een van onze wisselprogramma’s! 
De wisselprogramma’s zijn te boeken als supplement 
bij een educatief programma. Zo kunnen twee klassen 
tegelijk zowel het Zaans Museum als de Zaanse Schans 
bezoeken.

Reis terug in de tijd en kruip in de huid van een leeftijdsgenootje 
uit 1850. Tijdens dit wisselprogramma volgen leerlingen een 
spannende route over de Zaanse Schans. Onderweg komen ze 
langs verschillende plekken, zoals de molens, het Wevershuis, de 
Kuiperij en het Jisperhuisje. Zo ontdekken de leerlingen hoe het was 
om kind te zijn in 1850. 

Kerndoelen
Oriëntatie op jezelf en de wereld: kerndoel 44, 48, 51, 53
Kunstzinnige oriëntatie: kerndoel 56

Boekingsmogelijkheden
Maandag t/m vrijdag, van 9.30 – 11.00 uur of van  
11.00 – 12.30 uur

Kosten
Kinderen € 2,50
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SCHOOLREISJE

Met je klas op schoolreisje? Kom naar de Zaanse Schans! 
Ontdek hoe de lekkerste koekjes gemaakt worden, maak 
kennis met oude ambachten en stap in een molen. Een 
bezoek aan een speeltuin en overheerlijke pannenkoek 
maken dit schoolreisje compleet! 

Programma
Het schoolreisje start met een bezoek aan de Verkade Experience in 
het Zaans Museum. Daar ontdekken de leerlingen via een speurtocht 
hoe de meisjes van Verkade de lekkerste chocolade en koekjes 
maakten. Natuurlijk mogen de leerlingen ook zelf koekjes proeven.
Op de Zaanse Schans maken de leerlingen kennis met oude 
ambachten als weven, kaas- of klompen maken en bezoeken ze 
een molen. Als klap op de vuurpijl kunnen ze spelen in de speeltuin 
en genieten van een overheerlijke pannenkoek met limonade in 
restaurant De Kraai.

Inbegrepen
Zaans Museum, speurtocht Verkade Experience, Wevershuis,  
kaas- of klompenmaker, molen, pannenkoek met glas limonade

Praktische informatie
Kosten voor kinderen en begeleiders: € 12,50
Duur: plm 4 uur
Dagelijks te boeken

Uitbreidingsmogelijkheden
  Raketje bij restaurant de Kraai € 1
  Bezoek aan het Jisperhuisje, waar de leerlingen een foto maken in 
oudhollandse klederdracht (met eigen camera). € 1
  Zelf een wikkel ontwerpen voor een Verkadereep (incl. 
chocoladereep) €1,50

Boekingsmogelijkheden
Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur
Neem contact op met de afdeling Sales: 075 6810000 of 
sales@zaansmuseum.nl

Kosten per persoon
Kinderen en begeleiders: € 12,50
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Kom met de BSO naar het Zaans Museum! 
Ons BSO arrangement bestaat uit een bezoek aan de 
Verkade Experience, waarbij de kinderen leren hoe 
koekjes en chocoladerepen van Verkade werden gemaakt. 
Daarna gaat de groep lekker creatief aan de slag en 
maken ze een wikkel voor hun eigen chocoladereep. 
Uiteraard mag de reep na afloop mee naar huis genomen 
worden.

Kosten per persoon
Kinderen € 6
Volwassenen: € 8,50

Boekingsmogelijkheden
Maandag t/m vrijdag, 10.00 - 17.00 uur
Neem contact op met de afdeling Sales: 075 6810000 of 
sales@zaansmuseum.nl

TIP 
Buslijn 391 van Connexxion van Amsterdam stopt bij ons voor  
de deur.




