
Zaans Museum | Schansend 7 | 1509 AW Zaandam

sales@zaansmuseum.nl | www.zaansmuseum.nl/onderwijs

Kom met je 
klas naar  

het Zaans 
Museum

Kom met je 
klas naar  

het Zaans 
Museum

Zaans Museum | Educatie | Basisonderwijs | 2019-2020



Boek nu! Neem contact op met de afdeling Sales:  
075 6810000 of sales@zaansmuseum.nl

PROGRAMMA LOCATIE

Groep 1 & 2 Nijvere Neeltje Zaans Museum

Groep 1 & 2 Tijdreis 1850: vissers Zaanse Schans

Groep 3 & 4 Typisch Zaans Zaans Museum

Groep 3 & 4 Tijdreis 1850: wevers & vissers Zaanse Schans

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

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

Groep 5 t/m 8 Tijdreis 1850: arbeiders & molenaars Zaanse Schans

Groep 7 & 8 Verkade Experience Zaans Museum

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

Groep 5 t/m 8 Lespakket tentoonstelling maken Op school en in het Zaans Museum

BSO Verkade Experience Zaans Museum 

Schoolreisjes Zaanse Schans & Verkade Experience Zaanse Schans, Zaans Museum

Kom met je 
klas naar  

het Zaans 
Museum
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Welkom in het  
Zaans Museum! 
Hier ontdek je de geschiedenis, cultuur en identiteit  
van het oudste industriegebied van Europa. 

In de zeventiende eeuw stonden er in de Zaanstreek honderden industriemolens en werden 
er grote schepen gebouwd. Dat trok veel bezoekers! Tsaar Peter de Grote kwam uit Rusland 
om te leren hoe de Zaankanters schepen bouwden en de Franse schilder Claude Monet 
was gefascineerd door het landschap. Nu is de Zaanstreek nog steeds de voorraadkast van 
Nederland: hier ruik je nog vaak de geur van fabrieken die cacao, olie, nootjes of andere 
producten produceren of verwerken.

Voor leerlingen is het Zaans Museum dé plek om meer te leren over de Zaanse cultuur en 
geschiedenis en wat de invloed is op hun eigen leven. Centraal staan vragen als: Wat betekent 
het om te wonen in de Zaanstreek? Ben je trots op de fabrieken of ben je juist kritisch op 
geuren? En voor Zaanse kinderen de vraag of ze al lang in de Zaanstreek wonen of dat ze de 
nieuwkomer zijn. Wat zouden ze willen toevoegen aan hun leefgebied?

We hopen je snel te zien in het Zaans Museum!
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 Nijvere Neeltje
Groep 1 & 2 | Locatie: Zaans Museum

Met het onderwijsprogramma Nijvere Neeltje maken 
de allerkleinsten kennis met het Zaans Museum. Wat 
gebeurt er allemaal in een museum en welke spullen 
worden er bewaard? Neeltje houdt van verzamelen, haar 
huis aan de Zaan staat vol prachtige spullen. Zo vol dat 
er bijna niets meer bij past…‘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.’ 
 
De leerlingen kiezen voorafgaand aan het museum
bezoek in de klas drie objecten uit die zij willen 
toevoegen aan het museum van Neeltje. De objecten 
komen echt in het museum. Aan het einde van de 
museum les ondertekenen de leerlingen de bruikleen
overeenkomst en plaatsen ze de objecten in de vitrine.

LEERDOELEN

De leerling...  
...  leert wat een museum is en wat er in 

een museum gebeurt
...  kan begrippen rond erfgoed herkennen, 

zoals oud, nieuw, vroeger en nu
...  kan verschillen tussen oude en nieuwe 

voorwerpen benoemen
...  kan voorwerpen omschrijven die voor 

hem of haar tot dan toe onbekend 
waren

...  kan voorzichtig omgaan met oude 
voorwerpen

 
 
DUUR 90 minuten
LESMATERIAAL Docentenhandleiding, 
voorbereidende les & verwerkingsopdracht 
op school.
BOEKINGSMOGELIJKHEDEN Maandag t/m  
vrijdag, 9.3011.00 uur of 13.0014.30 uur
KOSTEN €100 per klas inclusief 
begeleiders
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Tijdreis 1850: vissers
Groep 1 & 2 | Locatie: Jisperhuisje op de Zaanse 
Schans

Kom op bezoek bij de vissers uit Jisp, het kleinste dorp 
van de Zaanstreek. De kleuters stappen tijdens dit 
programma een vissershuisje uit 1850 binnen. In dit 
piepkleine huisje woonde een arm, maar groot gezin. 
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?

LEERDOELEN 

De leerling...  
...  leert over het dagelijks leven van 

leeftijdsgenootjes in de 19e eeuw
...  kan begrippen rond erfgoed 

herkennen, zoals oud, nieuw, vroeger 
en nu

...  kan verschillen tussen leven van 
kinderen vroeger en nu benoemen

...  kan voorwerpen omschrijven die voor 
hem of haar tot dan toe onbekend 
waren

...  kan voorzichtig omgaan met oude 
voorwerpen

 

DUUR 60 minuten
LESMATERIAAL Docentenhandleiding, 
voorbereidende les & 
verwerkingsopdracht op school.
BOEKINGSMOGELIJKHEDEN 

Maart t/m september: maandag t/m 
vrijdag, 9.1510.15 uur 
KOSTEN €80 per klas inclusief 
begeleiders
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 LEERDOELEN

De leerling...  
...  leert wat een museum is en wat er in 

een museum gebeurt
...  leert over erfgoed begrippen, als oud, 

nieuw, vroeger, nu en bewaren voor 
de toekomst

...  kan verschillen tussen oude en 
nieuwe voorwerpen benoemen

...  leert voorzichtig om te gaan met oude 
voorwerpen

...  kan een van de verhalen uit de 
Zaanse canon navertellen en 
verwerken in een beeldende opdracht

DUUR 120 minuten
LESMATERIAAL 

Docentenhandleiding, voorbereidende les & 
verwerkingsopdracht op school.
BOEKINGSMOGELIJKHEDEN 

Maandag t/m vrijdag, 9.3011.30 uur  
of 13.0015.00 uur
KOSTEN €100 per klas inclusief 
begeleiders 

Typisch Zaans
Groep 3 & 4 | Locatie: Zaans Museum

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 typisch Zaanse spullen en verhalen. De 
leerlingen leren dat verhalen steeds zijn doorverteld 
en in de loop der tijd een belangrijk onderdeel van het 
Zaanse erfgoed zijn geworden. 

De leerlingen kiezen voorafgaand aan het 
museumbezoek in de klas drie objecten uit die zij 
typisch Zaans vinden. De objecten komen echt in het 
Zaans Museum. Aan het einde van de museumles  
ondertekenen de leerlingen de bruikleenovereenkomst 
en plaatsen ze de objecten in de vitrine. 
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Tijdreis 1850:  
wevers & vissers
Groep 3 & 4 | Locatie: Jisperhuisje en Wevershuis  
op de Zaanse Schans

Kom op bezoek bij de thuiswevers uit Assendelft en de 
vissers uit Jisp. De leerlingen stappen het Wevershuis 
en een vissershuisje uit 1850 binnen. In beide huisjes 
woonde een arm maar groot gezin. Spelenderwijs 
ontdekken de leerlingen hoe kinderen vroeger leefden. 
Gingen ze naar school? Moesten kinderen meehelpen in 
het huishouden? En wat voor werk deden hun ouders? 

LEERDOELEN 

De leerling... 
...  leert over het dagelijks leven van 

leeftijdsgenootjes in de 19e eeuw
...  kan begrippen rond erfgoed 

herkennen, zoals oud, nieuw, vroeger 
en nu

...  kan verschillen tussen leven van 
kinderen vroeger en nu benoemen

...  leert over beroepen van vroeger

...  leert over het ambacht zeildoek 
weven en oefent zelf met weven

...  kan voorwerpen omschrijven 
die voor hem of haar tot dan toe 
onbekend waren

DUUR 90 minuten
LESMATERIAAL Docentenhandleiding, 
voorbereidende les & 
verwerkingsopdracht op school.
BOEKINGSMOGELIJKHEDEN  

Maart t/m september,  
maandag t/m vrijdag, 9.1510.45 uur
KOSTEN €100 per klas inclusief 
begeleiders
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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!
 
De leerlingen ontdekken dat de Zaanstreek van 1600 
tot 1800 een van de belangrijkste industriegebieden 
van Europa was. Leerlingen ervaren dat het bijzonder 
is dat in de Zaanstreek zoveel producten worden 
gemaakt en dat veel Zaankanters werkzaam 
zijn (geweest) in deze industrie. Verschillende 
bloeiperioden uit de Zaanse industrie komen aan bod: 
molens, stoommachines en hedendaagse fabrieken.

LEERDOELEN

De leerling... 
...  kan in hoofdlijnen de historische 

ontwikkelingen van de maakindustrie 
in de Zaanstreek beschrijven en zo de 
leefomgeving duiden

...  kan de waarde van het Zaans 
industrieel erfgoed beschrijven en 
benoemen waarom het de moeite 
waard is om dit te bewaren

...  kan erfgoed uit de eigen omgeving 
koppelen aan regionale en nationale 
onderwerpen 

...  kan werken met een topografische 
kaart van de eigen regio

 

DUUR 120 minuten
LESMATERIAAL Docentenhandleiding, 
voorbereidende les & 
verwerkingsopdracht op school.
BOEKINGSMOGELIJKHEDEN Maandag 
t/m vrijdag, 9.3011.30 uur of 13.00
15.00 uur
KOSTEN €100 per klas inclusief 
begeleiders
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LEERDOELEN

De leerling... 
...  maakt kennis met het werk van de 

Franse schilder Claude Monet en zijn 
bezoek aan de Zaanstreek in 1871

...  kan gedetailleerd kijken naar 
schilderijen van Claude Monet

...  kan op hoofdlijnen uitleggen wat het 
impressionisme is

...  kan zijn of haar impressie van het 
Zaanse landschap schetsen

DUUR 120 minuten
LESMATERIAAL Docentenhandleiding, 
voor bereidende les & 
verwerkingsopdracht op school.
BOEKINGSMOGELIJKHEDEN Maandag 
t/m vrijdag, 9.3011.30 uur of 13.00
15.00 uur
KOSTEN €100 per klas inclusief 
begeleiders

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

De beroemde Franse schilder Claude Monet (1840
1926) bracht in 1871 vier maanden door in de 
Zaanstreek. Hij raakte zo geïnspireerd dat hij hier maar 
liefst 25 schilderijen en negen schetsen maakte. Sinds 
2015 is één van Monets Zaanse werken: De Voorzaan 
en de Westerhem te zien in het Zaans Museum. 
In het educatief programma Monet in de Zaanstreek 
bekijken leerlingen werk van Monet en leren ze 
over zijn schilderstijl: het impressionisme. Met de 
museumdocent spreken ze over deze stijl van 
schilderen. Vervolgens gaan ze aan de slag met 
tekenopdrachten op basis van de schilderijen. Zo leren 
ze op een andere manier te kijken.
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Tijdreis 1850:  
arbeiders & molenaars
Groep 5 t/m 8 | Locatie: Zaanse Schans,  
Wevershuis, Jisperhuisje en molen Het Jonge Schaap

De Zaanstreek is een van de oudste industriegebieden 
van Europa. Hier werden veel schepen gebouwd. 
Voor schepen heb je planken en zeilen nodig. Door de 
uitvinding van de krukas konden er in de molenas veel 
planken worden gezaagd. Zaanse arbeiders weefden 
het zeildoek voor de schepen. Kruip in de huid van 
een arbeider of molenaar uit 1850. Tijdens hun route 
over de Zaanse Schans komen de leerlingen langs de 
molens en twee arbeidershuisjes: het Wevershuis en 
Jisperhuisje. Zo ontdekken de leerlingen hoe het was 
om op te groeien in 1850.

LEERDOELEN 

De leerling... 
...  leert over het dagelijks leven van 

leeftijdsgenootjes in de 19e eeuw en kan 
enkele hiervan kenmerken benoemen

...  maakt kennis met het ambacht zeildoek 
weven en kan uitleggen waarom de 
Zaankanters hier goed in waren

...  kan de werking van de krukas beschrijven 
en uitleggen wat de uitvinding van de 
krukas betekende voor het mechanisch 
hout zagen

...  kan het verband tussen het hout zagen 
door middel van windkracht, het zeildoek 
weven en de Zaanse scheepsbouw 
beschrijven 

 

DUUR 150 minuten
LESMATERIAAL Docentenhandleiding,  
voor bereidende les & verwerkingsopdracht 
op school.
BOEKINGSMOGELIJKHEDEN Maandag, 
woensdag t/m vrijdag, 9.30 – 12.00 uur of   
 12.30 – 15.00 uur  
Met uitzondering van 16 maart t/m 2 mei 2020
KOSTEN €100 per klas inclusief begeleiders

Het onderwijsprogramma 
‘Tijdreis 1850: arbeiders 
& molenaars’ is 
een samenwerking 
met Vereniging de 
Zaansche Molen
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LEERDOELEN

De leerling... 
...  kan in hoofdlijnen de ontwikkelingen 

van de maakindustrie in de 
Zaanstreek beschrijven

...  kan de waarde van het Zaans 
industrieel erfgoed beschrijven en 
benoemen waarom het de moeite 
waard is om dit te bewaren

...  kan erfgoed in de eigen omgeving 
koppelen aan onderwerpen in 
nationale geschiedenis

...  kan op hoofdlijnen het 
productieproces van chocolade, koek 
en waxine omschrijven

 

DUUR 120 minuten
LESMATERIAAL Docentenhandleiding, 
voorbereidende les & 
verwerkingsopdracht op school.
BOEKINGSMOGELIJKHEDEN  

Maandag t/m vrijdag, 9.3011.30 uur  
of 13.0015.00 uur
KOSTEN €100 per klas inclusief 
begeleiders

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.

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 directeuren van de Verkadefabriek en 
hun medewerkers: de ‘meisjes van Verkade’.
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In de voetsporen  
van tsaar Peter
Groep 5 t/m 8 | Locatie: Czaar Peterhuisje

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. Hij kwam naar 
Zaandam om het vak van scheepstimmerman te leren.

De leerlingen beginnen met een ontdekkingstocht langs 
de sporen van tsaar Peter en het maritieme verleden 
in het centrum van Zaandam. In het Czaar Peterhuisje 
volgt een workshop scheepstouw slaan en een theatrale 
rondleiding door het huisje. De leerlingen zien waar tsaar 
Peter logeerde en leren enkele Russische woorden.  
Ze sluiten af met een Russische theeceremonie. 

LEERDOELEN

De leerling... 
...  leert dat de Zaanstreek een belangrijk 

maritiem verleden heeft en dat dit nog 
steeds zichtbaar is

...  kan plekken in Zaandam aanwijzen 
die sporen laten zien van de Zaanse 
scheepsbouw in de 17e en 18e eeuw

...  kan enkele maritieme ambachten 
noemen en gaat zelf aan de slag gaan 
met het ambacht touwslaan

...  maakt kennis met de verhalen 
(immateriële erfgoed) over het 
bezoek van tsaar Peter de Grote aan 
Zaandam in 1697

 

DUUR 120 minuten
LESMATERIAAL Docentenhandleiding, 
voorbereidende les & 
verwerkingsopdracht op school.
BOEKINGSMOGELIJKHEDEN  

Maandag t/m vrijdag, 9.3011.30 uur  
of 13.0015.00 uur
KOSTEN €80 per klas inclusief 
begeleiders

Zaans Museum | Educatie | Basisonderwijs | 2019-2020



DUUR drie lessen 
van 60 minuten 
en werktijd in te 
delen door de 
leerkracht
LESMATERIAAL  

  Drie lessen voor 
op het digibord
  Een werkboek 
voor iedere 
leerling

  Een popup 
museum voor 
iedere leerling 
om mee te 
schetsen

KOSTEN  

gratis voor Zaanse 
basisscholen

 

 
Maak je eigen tentoonstelling! 
Groep 5 t/m 8 | Locatie: op school en in het Zaans Museum

Alle Zaanse basisscholen ontvangen aan het begin van het schooljaar dit 
gratis lespakket. Ga aan de slag als museummedewerker en maak met je 
klas een tentoonstelling over je eigen buurt. De beste tentoonstelling wordt 
écht gebouwd in het Zaans Museum. 
 
Aan de hand van korte filmpjes en het werkboek maken de leerlingen een 
eigen tentoonstelling met het thema #mijnzaanstreek. Welke onderwerpen 
vinden de leerlingen belangrijk? Innovatie en verspilling of geuren en 
kleuren van de Zaanstreek? Het is helemaal aan de leerlingen om aan te 
geven wat zij belangrijk vinden om in het museum te laten zien. 
De vijf beste klassen pitchen hun plan voor een vakjury in het museum.  
Het winnende tentoonstellingsontwerp bouwen we samen met de leerlingen 
in het Zaans Museum. Alle inzendingen krijgen ook een plekje in de 
tentoonstelling. Met aan het einde van het schooljaar een feestelijke opening!   

ZAANSE 
BASISSCHOLEN

Speciaal 
voor 
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DUUR 120 minuten
BOEKINGSMOGELIJKHEDEN

Maandag t/m vrijdag,  
10.0017.00 uur
KOSTEN €6 per kind

Schoolreisje op de  
Zaanse Schans
Groep 4 t/m 8 | Locatie: Zaanse Schans

Kom met je klas naar de Zaanse Schans! Met 
de ontdekkingstocht bezoek je de huisjes van 
ambachtslieden en een molen. Hoe leefden mensen 
vroeger? Neem een kijkje bij een molenaar en kruip 
achter een weefgetouw. Stap daarna aan boord voor 
een vaartocht over de Zaan langs de molens. Een 
lekker ijsje bij pannenkoekenrestaurant De Kraai 
maakt het schoolreisje helemaal af! 

DUUR 240 minuten
BOEKINGSMOGELIJKHEDEN

Maandag t/m vrijdag, 10.0017.00 uur
KOSTEN €9 per kind

Schoolreisje voor 
lekkerbekken!
Groep: 4 t/m 8 | Locatie: Zaans Museum 

Koekenbakkers en lekkerbekken opgelet! Ontdek 
hoe de lekkerste koekjes en chocolade gemaakt 
wordt in de Verkade Experience. Kruip in de huid van 
een Verkademeisje, doe de speurtocht en maak je 
eigen wikkel!
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BSO Programma
Locatie: Zaans Museum

Kom met de BSO naar het Zaans Museum! Met het 
speciale BSOprogramma bezoek je de Verkade 
Experience, waarbij de kinderen leren hoe koekjes en 
chocoladerepen van Verkade werden gemaakt. Daarna 
gaat de groep creatief aan de slag en maken ze een 
wikkel voor hun eigen chocoladereep, die ze na afloop 
uiteraard mee naar huis mogen nemen!

VERVOERSTIP Met Connexxionbus 391 
reis je gemakkelijk van Amsterdam naar 
het Zaans Museum. Kinderen t/m 11 
jaar betalen €1 per rit.

DUUR 90 minuten
BOEKINGSMOGELIJKHEDEN  

Maandag t/m vrijdag, 10.0017.00 uur
KOSTEN €6 per kind. Inclusief entree 
Zaans Museum, speurtocht en 
chocoladereep
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Mede mogelijk 
gemaakt door

Boek nu! Neem contact op met  
de afdeling Sales: 075 6810000  
of sales@zaansmuseum.nl
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