
Het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum is 

een museum, maar richt zich ook – als educatieve 

instelling – op het geven van onderricht aan 

jongeren en het ondersteunen van scholen bij hun 

lesprogramma’s.  

 

Dit jaar bieden wij een uniek project aan:  

jongeren krijgen de kans om een museum van 

binnenuit te leren kennen en zich te verdiepen in  

de onderdelen die hun interesse hebben.  

Kort gezegd: je leert de kunst van het rondleiden, 

informatie verstrekken, bezoekers ontvangen en 

vertellen over collecties en voorwerpen. Als echte 

deskundigen!  

 

Wat is er leuker dan in een aantal middagen te 

worden opgeleid op het gebied waarin je interesse 

hebt en vervolgens groepen volwassenen te 

vertellen hierover? Want jij weet het! 

Een geweldige kans om kennis te maken met 

een ‘andere wereld’. 

 

Uiteraard wordt aan het project de nodige 

publiciteit gegeven, zowel van tevoren als 

tijdens de uitvoering.  

 

De lessen zijn op woensdagmiddag van 2 tot 4 

uur. Begonnen wordt met ontvangst in de 

Gehoorzaal, Les 2, 3, 4, 5 en 6 beginnen op 

zaal bij een collectie (gecombineerd met 

gedoseerde praktische gidsinformatie) waarna 

in de Gehoorzaal ‘theorie’ volgt.  

Na afloop is er limonade / lekkers en wordt 

nagepraat (wat vind je het interessantste 

voorwerp). Een kleine huiswerkopdracht : 

verdiep je in een voorwerp en spreek 5 minuten 

daarover in de volgende les. 

Les 1: kennismaking met elkaar en het NVMO 

- Je maakt kennis met elkaar, het museum en 

met het hoe, wat en waarom van een museum.  

 

Les 2: afd. Natuur 

- Je leert de basiskennis over de afdeling Natuur 

- Je leert bewust kijken naar een bepaald object 

en daarover een beknopte presentatie geven. 

 

Les 3: afd. Natuur vervolg, afd. Geologie 

- Je leert de basiskennis over Geologie 

- Je leert bewust kijken naar een bepaald object 

en daarover een beknopte presentatie geven. 

 

Les 4: afd. Geologie & Archeologie 

- Je gaat verder met Geologie en leert de 

basiskennis over de afdeling Archeologie 

 

Les 5: afd. Archeologie vervolg, afd. 

Volkenkunde 

- Je gaat verder met Archeologie en leert de 

basiskennis over de afdeling Volkenkunde 

- Je verdiept de geleerde vaardigheden van het 

geven van een rondleiding 



Iets leuks doen ? 
Les 6: afd. Volkenkunde vervolg; 

bezoekersontvangst, rondleiden en toezicht 

- Met een rollenspel bereid je je voor op de 

daadwerkelijke rondleiding 

- Je leert hoe bezoekers te ontvangen en een 

rondleiding te geven en krijgt een idee over het 

baliewerk 

 

Les 7:  Jij als visitekaartje van het museum; 

generale repetitie  

- Je eerste rondleiding, waarna je in staat bent  

dit ook voor groepen onbekenden te doen. 

 

Uitvoering: maand oktober 2014 

Vier zondagen, van 14.00 uur tot 17.00 uur 

(openingstijden NVMO).  

5, 12, 19 en 26 oktober. 

Maar misschien ook door de weeks, wanneer er  

een groep of klas op afspraak komt. 

 

Tijdens het Open Monumentenweekend op 13 en  

14 september kun je al eenvoudig oefenen met  

een enkel voorwerp. 

 

 

 

Altijd al in een echt museum willen werken? 

Dit is je kans! 

 

Het NVMO biedt jongeren in de leeftijd van  

- pak ‘m beet - 10 tot 16 jaar de kans om 

jeugdgids te worden.  

 

Je leert  

 hoe je bezoekers ontvangt,  

 wat een museum is,  

 waarom de collecties bijzonder zijn,  

 wat je moet vertellen (en wat niet), 

 hoe je rondleidingen geeft 

 

Vanaf 20 augustus t/m eind september leer je 

in een aantal bijeenkomsten de kneepjes van 

het vak en…... krijg je een kijkje achter de 

schermen van het museum, ook op plekken 

waar je normaal niet komt (of mag komen). 

 

In de hele maand oktober kun je dan als 

gediplomeerd gids bezoekers ontvangen en 

rondleiden. 

 

Interesse? Meld je aan en kom naar de 

kennismakingsbijeenkomst op 20 augustus. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Word jeugdgids 
 

IN HET NVMO 
 

Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum 
Markt 30a (in de poort) , Oudenbosch 

www.nvmoudenbosch.nl 
info@nvmoudenbosch.nl 
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