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PERSBERICHT | Kaartverkoop voorjaarscolleges MuseumJeugdUniversiteit begonnen

Wat is het geheim van de Samoerai?
Kaartverkoop voorjaarscollegereeksen MuseumJeugdUniversiteit van start!

Nieuwsgierige kinderen tussen de acht en twaalf jaar kunnen komend
voorjaar weer met hun vragen terecht bij meer dan dertig musea in heel
Nederland! Van biologen tot museumdirecteuren en van archeologen tot
slangenexperts: wetenschappers en experts staan klaar om te vertellen
over hun onderzoek en werk tijdens de kindercolleges in musea. De
kaartverkoop voor de verschillende collegereeksen is nu geopend op
www.museumjeugduniversiteit.nl.

Kun je naar de sterren
zeilen? Hoe zagen
onderbroeken eruit in de
Oudheid? En is Afrikaans
voetbal magisch? Je kunt
het zo gek niet bedenken
of er is een college over
bij de MJU. Of het nu gaat
om kunst, cultuur,

De colleges van de
MuseumJeugdUniversiteit
worden gegeven door
echte wetenschappers,
onderzoekers, experts en
vakspecialisten. Deze
mensen kunnen niet
alleen al je vragen
beantwoorden, maar

Ontmoet bijvoorbeeld
een Neurowetenschapper
in het Zaans Museum in
Zaandam, een
historicus in Haags
Historisch Museum &
Museum de Gevangen-
poort in Den Haag, een
osteoarcheoloog in het
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om kunst, cultuur,
wetenschap, natuur of
techniek – er is altijd wel
een museum in de buurt
waar je er meer over kunt
ontdekken.

beantwoorden, maar
helpen je ook om zelf op
onderzoek uit te gaan.
Zo word je bij ieder
museum weer een stukje
wetenschapswijzer.

osteoarcheoloog in het
Limburgs Museum in
Venlo of een architect bij
Singer Laren in Laren.

Prijzen en kaartverkoop
Een collegereeks bestaat uit drie tot vijf colleges en kost tussen de €15,- en €25,-
per reeks. Aan het begin van de reeks krijgen de studenten hun eigen collegekaart
en aan het eind het MuseumJeugdUniversiteit-diploma. Een compleet overzicht van
alle colleges staat op www.museumjeugduniversiteit.nl. Hier kun je je ook inschrijven
voor je favoriete reeks.

MJU-vloggers Samuël en Olivia in de bibliotheek van Sonnenborgh museum en sterrenwacht. Fotograaf: Martine Goulmy

Steeds meer musea doen mee
Er zijn een hoop nieuwe locaties dit voorjaar! Bijvoorbeeld het Wereldmuseum in
Rotterdam, Museum Oud Ameliswaard in Bunnik, Singer Laren in Laren, het Zaans
Museum in Zaandam, de Kunsthal KAdE, het Mondriaanhuis en Museum Flehite in
Amersfoort of het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik. Van Limburg tot
Friesland en van Overijssel tot Zuid-Holland zijn er locaties van de MuseumJeugd-
Universiteit te vinden. Zo is er altijd een collegereeks in de buurt!

Hoe is het om college te volgen bij de MuseumJeugdUniversiteit? 
Bekijk de vlog van Samuël van het college over wat media met je doen bij het
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Bekijk de vlog van Samuël van het college over wat media met je doen bij het
Huygens Hofwyck! 

De MuseumJeugdUniversiteit verzorgt kindercolleges door wetenschappers en experts bij meer dan vijftig

musea in heel Nederland. De MuseumJeugdUniversiteit is in 2009 gestart in het Rijksmuseum van

Oudheden, in samenwerking met de Universiteit Leiden. Inmiddels worden er jaarlijks in meer dan 50

musea kindercolleges gegeven.

Stichting MuseumJeugdUniversiteit werkt samen met kinderkrant Kidsweek, de VSC (Vereniging van

science centra en wetenschapsmusea) en de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van

Wetenschappen) en wordt ondersteund door het Mondriaanfonds en de Nederlandse Museumvereniging. 

Einde persbericht

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bibi Heuvelink, projectleider:

06-16920304 / www.museumjeugduniversiteit.nl / info@museumjeugduniversiteit.nl

 

Deelnemende musea voorjaar 2018

MuseumJeugdUniversiteit 

Amersfoort Laren

Naar perspagina MuseumJeugdUniversiteit
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Kunsthal KAdE, Mondriaanhuis en Museum

Flehite 

Amsterdam

Allard Pierson Museum

NEMO Science Museum

Tropenmuseum

Bunnik

Museum Oud Ameliswaard

Delft

Science Centre TU Delft

Den Haag

Museon

Museum de Gevangenpoort en Haags

Historisch Museum

Dordrecht

Nationaal Onderwijsmuseum

Eindhoven

Philips Museum, Van Abbemuseum,

preHistorisch Dorp (programma volgt)

Gouda

Museum Gouda

Groningen

Noordelijk Scheepvaartmuseum 

Hengelo e.o.

Oyfo Techniekmuseum, Cosmos Sterrenwacht en

Natura Docet Wonderryck Twente

Singer Laren

Leeuwarden

Fries Museum en Tresoar

Leiden 

Hortus Botanicus

Naturalis 

Rijksmuseum van Oudheden

Museum Volkenkunde

Rijksmuseum Boerhaave

Medemblik

Stoommachine Museum

Rotterdam

Het Natuurhistorisch

Wereldmuseum

Soest

Nationaal Militair Museum 

Utrecht

Universiteitsmuseum Utrecht

Sonnenborgh sterrenwacht en museum

Venlo

Limburgs Museum

Zaandam

Zaans Museum
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