
 

 

 

Online workshop | Ouder en kind in het museum | NEXT 

 

Werk je bij een museum of werk je samen met een 

museum en wil je weten hoe je ouders betrekt bij 

(gezamenlijke) programma’s? Doe dan mee aan 

de online workshop ‘Ouder en kind in het mu-

seum’ op donderdag 1 december. 

Wat gaan we doen? 

Veel musea hebben mooie (familie)tentoonstellin-

gen en educatieprogramma’s voor kinderen. Om 

ook hun ouders te laten participeren is niet altijd 

makkelijk: soms is er een taalbarrière of zijn ouders 

niet gewend om een museum te bezoeken. In deze 

workshop presenteren twee musea hoe zij ouders 

van kinderen in verschillende leeftijden in hun mu-

seum verwelkomen.  

Wie verzorgt de workshop?  

Twee Nederlandse musea die veel aandacht beste-

den aan het betrekken van een diverse groep ou-

ders vertellen hoe zij dit aanpakken: 

 Stefanie van Gemert is Hoofd Educatie & Inclu-

sie van het Scheepvaartmuseum in Amster-

dam. Stefanie vertelt over de nieuwe familie-

tentoonstelling in het museum en de ambities 

rondom samenwerking met vve-instellingen in 

de buurt.   

 Yolanda van den Berg is Conservator van de 

Bruna collectie en het nijntje museum bij het 

Centraal Museum in Utrecht. Yolanda vertelt 

over de manier waarop zij ouders betrekken 

bij het museumbezoek en bij het lespro-

gramma voor de vve.  

 
 

Voor wie is deze workshop interessant? 

Deze workshop is interessant voor iedereen die 

werkt in aanvullend onderwijs (0-18 jaar) en hierin 

meer wil samenwerken met ouders. Houd je je be-

zig met de gezinsaanpak in een bibliotheek? Of be-

geleid je een VVE-Thuis programma? Organiseer je 

een weekendschool of educatieprogramma in een 

museum? Kom kennis en inspiratie opdoen! 

 

Wie organiseert dit? 

Deze workshop wordt georganiseerd door NEXT, 

het nieuwe netwerk voor aanbieders van aanvul-

lend onderwijs die daarin meer willen samenwer-

ken met ouders. NEXT is een samenwerking van 

Stichting Kennis en Sociale Cohesie (SKC), JES Rijn-

land (JES) en ITTA UvA. Wil je meer weten over 

NEXT en de organisaties die erbij betrokken zijn? 

Neem dan een kijkje op de onze pagina.    

 
Wat is aanvullend onderwijs? 

Georganiseerde vormen van leren en ontwikkelen 

die niet onder het reguliere onderwijs vallen, noe-

men we ‘aanvullend onderwijs’. Denk hierbij aan 

huiswerkbegeleiding, mentorprogramma’s, leesbe-

vorderingsprogramma’s en natuur- en cultuuredu-

catie georganiseerd door bijvoorbeeld bibliothe-

ken, musea of welzijnsorganisaties. 

Hoe meld ik me aan? 

Vul uiterlijk 29 november het aanmeldformulier in. 

Je ontvangt dan op 30 november de Zoom-link.  

 

Contact 

Heb je vragen over de workshop of ideeën voor het 

netwerk? Mail dan naar next@itta.uva.nl of bel 

Manouk van den Brink op 06-21577427.  

 

NEXT wordt mede mogelijk 
gemaakt door het subsidie-
programma Tel mee met 
Taal. 

Wat: Workshop Ouder en kind in het museum 
Waar: Online (Zoom) 
Wanneer: donderdag 1 december 2022 
Tijd: 9.30 tot 11.00  
Meld je aan via het aanmeldformulier. 

https://www.linkedin.com/in/stefslinked/
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/
https://www.linkedin.com/in/yjvdberg/
https://nijntjemuseum.nl/
https://nijntjemuseum.nl/
https://www.itta.uva.nl/next-95
https://forms.gle/QqAzaShn8ovmChXD7
mailto:next@itta.uva.nl
https://forms.gle/QqAzaShn8ovmChXD7

