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

LEERJAAR PROGRAMMA LOCATIE

HAVO, VWO
leerjaar 1 en 2

Fiets mee met Corrie,  
een Amsterdams Verkademeisje

Zaans Museum, Museum  
Het Schip

VMBO, HAVO, VWO
Leerjaar 1t/m 3

History Hackers Zaans Museum, Zaanse Schans

VMBO, HAVO, VWO
leerjaar 1 t/m 3

Tijdreis 1850:  
Ambachten & Kooplui

Zaanse Schans

Praktijkonderwijs
leerjaar 1

De Zaanstreek Maakt Het! Zaans Museum

Alle leerjaren Rondleiding op maat 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. De Franse schilder Claude Monet was 
gefascineerd door het molenlandschap. Hij maakte tijdens zijn bezoek aan Zaandam maar liefst 
25 schilderijen. Nu is de Zaanstreek nog steeds de voorraadkast van Nederland: hier ruik je 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. 

We hopen je snel te zien in het Zaans Museum!
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Fiets mee met Corrie,  
Amsterdams Verkademeisje
HAVO, VWO | Leerjaar 1 en 2 | Locatie: Museum 
Het Schip, Zaans Museum | Schoolvakken: 
geschiedenis, aardrijkskunde, projectdagen

De Amsterdamse Corrie Muis was vijftien jaar toen ze 
in de fabriek van Verkade ging werken. Iedere dag nam 
ze samen met honderden andere meisjes de trein naar 
de Verkadefabriek in Zaandam. Daar stond ze achter 
de lopende band beschuit en koekjes in te pakken. 
#droombaan Ben je benieuwd wat Corrie van haar 
eerste loon kocht? Stap op de fiets en volg Corrie tijdens 
haar werkdag.

Tip: doe dit programma tijdens een projectdag. 
Vervoer per boot (inclusief fietsen) tussen Zaandam en 
Amsterdam behoort tot de mogelijkheden.  

Het onderwijsprogramma 
‘Fiets mee met Corrie’ is 
een samenwerking met 
Museum Het Schip

LEERDOELEN

Leerlingen kunnen...
...  verschillen en overeenkomsten 

benoemen tussen hun eigen leven 
en dat van Corrie Muis. 

...  beschrijven hoe de werkdag van een 
15-jarig Verkade meisje eruit zag.

...  een omschrijving geven van de 
Amster damse school-bouwstijl.

...  beschrijven hoe het dagelijks 
leven van een arbeidersgezin uit 
Amsterdam eruit zag. 

...  uitleggen waarom de Zaanstreek de 
voorraadkast van Nederland is. 

LESMATERIAAL Paspoort met 
opdrachten voor iedere leerling, 
docentenhandleiding. 
DUUR: ca. 4 uur
BOEKINGSMOGELIJKHEDEN  

Maandag t/m vrijdag, 10.00-17.00 uur
KOSTEN €175 per klas incl. begeleiders
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History Hackers
VMBO, HAVO, VWO | Leerjaar 1 t/m 3 | Locatie: 
Zaans Museum | Schoolvakken: geschiedenis, 
aardrijkskunde, maatschappijleer

Een spannende escape-game over de Zaanse 
geschiedenis. De zestienjarige Johanna woont met 
haar ouders, broers en zussen in Zaandam. Ze lijkt een 
normale zestienjarige, maar schijn bedriegt: Johanna 
kan tijdreizen.  
De leerlingen duiken in de Nederlandse en Zaanse 
geschiedenis. Verschillende tijdvakken komen aan bod, 
waaronder de Gouden Eeuw en het bezoek van de 
Russische tsaar Peter, de industrialisatie, de opkomst 
van het socialisme en de komst van gastarbeiders na 
de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van interactieve 
opdrachten en puzzels ‘hacken’ ze de geschiedenis en 
ontrafelen Johanna’s geheim. 

LEERDOELEN

De leerlingen kunnen...
...  een overzicht geven van de ontwikkeling 

van de industrie in de Zaanstreek: 
van molens naar stoommachines tot 
moderne fabrieken. 

...  aangeven waarom het socialisme zoveel 
aanhangers kreeg in de Zaanstreek en 
wat dit betekende voor de verhouding 
tussen arbeiders en fabriekseigenaren.

...  vertellen waarom de Zaanstreek ook wel 
de voorraadkast van Nederland wordt 
genoemd.

...  uitleggen dat gastarbeiders een be-
lang  rijke rol speelden in de groei van de 
Zaanse industrie na de Tweede Wereld-
oorlog. Ook kunnen ze vanuit verschillende 
perspectieven aangeven hoe de komst 
van gastarbeiders werd ervaren.

DUUR: 120 minuten
LESMATERIAAL Docentenhandleiding, voor-
bereidende les & verwerkingsopdracht op 
school.
BOEKINGSMOGELIJKHEDEN Maandag t/m 
vrijdag, 9.30-11.30 uur of 13.00-15.00 uur
KOSTEN € 100 per klas incl. begeleiders
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Tijdreis 1850:  
Ambachten & Kooplui
VMBO, HAVO, VWO | Leerjaar 1 t/m 3 |  
Locatie: Zaanse Schans |  
Schoolvakken: geschiedenis, aardrijkskunde

Welkom op de Zaanse Schans! Deze plek is 
wereldberoemd om z’n windmolens en groene, houten 
huizen. Ga terug in de tijd en ervaar de bloeitijd van 
de Zaanse industrie. Hier draaiden ooit 600 molens 
die hout, papier, olie, kleurstoffen en nog veel meer 
produceerden. Laat je verrassen en vertellen hoe het 
vroeger in zijn werk ging. En bedenk hoe het nu gaat. 
Wat is er anders? Wat is hetzelfde?

Tip! Combineer de tijdreis met een rondleiding in 
het Zaans Museum en ontdek meer over het oudste 
industriegebied van Europa: de Zaanstreek. 

DUUR: ca. 120 minuten
TAAL: Nederlands of Engels
BOEKINGSMOGELIJKHEDEN Maandag 
t/m vrijdag, 10.00 – 17.00 uur
KOSTEN € 3,- per leerling (incl. 
speurtocht en entree Wevershuis)

DUUR: 45 minuten
BOEKINGSMOGELIJKHEDEN  

Maandag t/m vrijdag,  
10.00 – 17.00 uur
KOSTEN €100 per klas incl. 
begeleiders

Rondleiding op maat
Alle leerjaren | Locatie: Zaans Museum |  
Schoolvakken: geschiedenis, ckv, kunstgeschiedenis, 
aardrijkskunde

Leer meer over de Zaanstreek tijdens de rondleiding 
op maat. De rondleiding voert de leerlingen langs langs 
topstukken uit de collectie, persoonlijke verhalen van 
arbeiders en de interactieve historische koekjes- en 
chocoladefabriek de Verkade Experience. Ontdek 
de geschiedenis van Zaanse bedrijven, Monet in de 
Zaanstreek, ambachten en het dagelijks leven van 
de Zaankanters.

Tip! Combineer de rondleiding op maat met de  
Tijdreis 1850 op de Zaanse Schans en ontdek meer  
over de Zaanstreek in 1850.

Leuk voor een 

internationale 

uitwisseling.
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De Zaanstreek Maakt Het
Praktijkonderwijs | Leerjaar 1 | Locatie: 
Zaans Museum | Schoolvakken: geschiedenis, 
aardrijkskunde

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. Leerlingen ervaren 
dat het bijzonder is dat in de Zaanstreek zoveel 
producten worden gemaakt en dat veel Zaankanters 
werkzaam zijn (geweest) in deze industrie. Misschien 
gaan ze later zelf wel bij een van de Zaanse bedrijven 
aan de slag! 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 
zijn of haar leefomgeving duiden

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

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

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

 
DUUR: 120 minuten
LESMATERIAAL Docentenhandleiding, 
voorbereidende les & 
verwerkingsopdracht op school
BOEKINGSMOGELIJKHEDEN Maandag 
t/m vrijdag, 9.30-11.30 uur of 13.00-
15.00 uur
KOSTEN € 100 per klas incl. begeleiders
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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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