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Inleiding 
 

Met de MuseumJeugdUniversiteit maken jaarlijks circa zestig musea in heel Nederland wetenschap, 

kunst en cultuur toegankelijk voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De MuseumJeugdUniversiteit speelt 

in op de nieuwsgierigheid van de doelgroep en biedt twee keer per jaar collegereeksen aan over 

uiteenlopende vragen over de museumcollectie. De colleges zijn van hoge kwaliteit en worden gegeven 

door wetenschappers en experts; inspirerende vakmensen die veel over hun onderwerp weten, daar 

goed over kunnen vertellen en in kunnen gaan op vragen die bij de studenten leven. 

Kan een ijsbeer zonder ijs? Hoe word je een kunstvervalser? Hoe leren een baby’s een taal? Wat gebeurt 

er als je slaapt? Hoe mummificeer je een vis? In zeven jaar tijd heeft de MuseumJeugdUniversiteit op 

deze manier bijna 1.300 vragen beantwoord aan meer dan 19.000 kinderen. 

 

Waarom: missie Stichting MuseumJeugdUniversiteit 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en stellen onophoudelijk vragen over de wereld om hen heen. 

Wetenschappers onderzoeken die wereld, kunnen vragen beantwoorden maar ook laten zien wat 

onderzoek doen inhoudt. Musea zijn plekken om te verwonderen, ontdekken, ervaren en te leren over 

wetenschap, kunst, cultuur, natuur en techniek. Ook wordt er onderzoek gedaan.  

De MuseumJeugdUniversiteit verbindt musea, kinderen en wetenschappers met elkaar in een 

toegankelijk en inhoudelijk programma. 

  

De MuseumJeugdUniversiteit koestert en stimuleert de nieuwsgierigheid die van nature aanwezig is bij 

kinderen. Dit doet zij door buitenschoolse collegereeksen te programmeren die de vragen die bij 

kinderen leven als uitgangspunt nemen en die zich concentreren rondom de verzamelgebieden van de 

musea. De kwaliteit van de colleges is hoog; ze worden gegeven door wetenschappers en experts en 

voorbereid in samenwerking met het museum.  

De MuseumJeugdUniversiteit laat zo, vanuit de vragen en interesses van de kinderen, zien wat musea 

doen en wat wetenschap is. En ze draagt bij aan de ontplooiing van doelgroep tot initiatiefrijke, kritisch 

denkende, wetenschapswijze 1kinderen.  

 

Tijdens het programma ontstaat waardevol contact tussen cultuur, wetenschap en maatschappij: 

                                                             
1 Wetenschapswijsheid is het vermogen om, gevoed door nieuwsgierigheid, vragen te stellen over de wereld om je heen, 

antwoorden te zoeken en die op waarde te schatten. www.wetenschapswijsheid.nl  
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- Kinderen vinden een plek waar hun vragen serieus genomen en beantwoord worden. De musea 

als inspirerende omgeving en het directe contact met wetenschappers vormen zo de 

voedingsbodem voor meer nieuwsgierigheid en creativiteit. 

- Kinderen maken kennis met verschillende beroepsgroepen en ontdekken dat het mogelijk is om 

van je nieuwsgierigheid je baan te maken. 

- Wetenschappers doen aan valorisatie en ontdekken de vragen die over hun onderzoek leven bij 

kinderen. 

- Wetenschappers werken samen met musea: educatoren en specialisten leren van elkaar. 

- Musea bouwen een band op met de kinderen door het herhaalbezoek; ze worden meer en meer 

de plek waar je in je vrije tijd verder kan ontdekken en leren. 
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De MuseumJeugdUniversiteit in een notendop 

Wat? 

De MuseumJeugdUniversiteit werkt naar analogie van de ‘echte’ universiteiten: er worden in twee 

semesters (voorjaar en najaar) colleges over uiteenlopende onderwerpen gegeven door wetenschappers 

en experts aan studenten. Onze studenten schrijven zich in voor een collegereeks bij een museum, 

krijgen een collegekaart en na het bijwonen van alle colleges van de reeks ontvangen zij het 

MuseumJeugdUniversiteit-diploma. De collegekaart geeft op de dag van het college gratis toegang tot 

het museum.  

Ieder college duurt ca. 60 minuten. Een college kan een hoorcollege (kinderlezing) zijn, maar ook een 

werkcollege, practicum of excursie. Ongeacht de werkvorm, is ieder college interactief. Het is de 

bedoeling dat er een dialoog ontstaat tussen spreker en kinderen en er veel ruimte is om vragen te 

stellen. De kinderen die op de colleges afkomen worden graag uitgedaagd om mee te denken. 

Wie? 

De MuseumJeugdUniversiteit is bedoeld voor alle nieuwsgierige kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Zij zijn 

onze studenten. Ze nemen deel in hun vrije tijd; het is dus een buitenschools programma. De colleges 

zijn alleen voor kinderen, dus niet toegankelijk voor ouders.   

Voorheen was het programma uitsluitend voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. In 2018 starten we met 

een pilot om de verschillen in ontwikkeling tussen de leeftijden beter te bedienen en om jongere 

kinderen toegang te geven tot de MuseumJeugdUniversiteit. Kinderen tussen 6 en 9 jaar kunnen een 

Bachelor volgen en kinderen tussen 10 en 12 een Master. Deze colleges kunnen door dezelfde spreker 

worden gegeven, maar dan toegespitst op de leeftijd. Elk museum kan kiezen wat hen het beste past: de 

reguliere reeks (‘mixed’), een Bachelor( BA) of een Master (MA) of een combinatie van die drie.  

Waar?  

Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen bereiken, proberen we op zoveel mogelijk plekken in heel 

Nederland bij zoveel mogelijk verschillende musea collegereeksen aan te bieden. 

Wanneer? 

De cyclus van de MuseumJeugdUniversiteit sluit aan bij die van het schooljaar; met twee semesters 

tussen de grote schoolvakanties in. Van september tot en met december wordt een najaarsreeks 

aangeboden en in de periode februari tot en met juni vindt de voorjaarsreeks plaats. Iedere reeks bestaat 

uit drie tot vijf colleges. 
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Hoe? 

De deelnemende musea dragen zelf zorg voor de invulling van de collegereeksen en trekken daarvoor 

de juiste experts en wetenschappers aan. Het projectbureau van de MuseumJeugdUniversiteit 

ondersteunt hierin door mee te denken over invalshoeken en geschikte sprekers. Ook bewaakt zij de 

kwaliteit van de colleges en het karakter van de communicatie om zo het merk MuseumJeugdUniversiteit 

te waarborgen.  

Alle reeksen worden op landelijk niveau door het projectbureau gecommuniceerd via de website, 

nieuwsbrief, social media, mediapartners en free publicity. Door de communicatie centraal te laten 

plaatsvinden, kan meer aandacht voor programma’s van de musea gegenereerd worden en zijn de 

musea samen een sterkere partner voor samenwerking met andere (media)partijen. Op regionaal en 

lokaal niveau dragen de musea zelf zorg voor communicatie. De MuseumJeugdUniversiteit levert een 

flyer en poster in de huisstijl van de MuseumJeugdUniversiteit, die zelf in te vullen en te drukken is door 

de musea.  
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Werkwijze 
 

Het projectbureau van Stichting MuseumJeugdUniversiteit bestaat uit een projectleider (Bibi Heuvelink) 

en een secretarieel medewerker (Elisabeth van der Sluis). Het 

projectbureau verzamelt alle programma’s, monitort of inhoud en 

communicatie aansluiten op de doelstellingen en karakter van de 

MuseumJeugdUniversiteit en communiceert de programma’s op 

nationaal niveau. Daarnaast organiseert het projectbureau met 

regelmaat deelnemersbijeenkomsten om de deelnemende musea 

te ondersteunen in hun programmering, voorbereiding en 

communicatie. Dit doet zij door uitwisseling tussen musea te 

faciliteren, sprekers uit te nodigen en best practices te presenteren. 

 

Deelnemende musea maken zelf hun programma’s en 

communiceren dat op lokaal en regionaal niveau. Globaal gezien 

ziet de planning van de organisatie van een collegereeks er als 

volgt uit: 

 

1) Programma maken (vragen bedenken + kiezen categorie college (BA/MA/mixed) + data 

vaststellen + sprekers benaderen) 

2) Programma aanleveren bij het projectbureau (via de website MJU) 

3) Start communicatiecampagne (website, nieuwsbrief, persbericht MJU) 

4) Lokale/regionale communicatie (eigen folder, eigen website, eigen nieuwsbrief) 

5) Eerste college (collegekaarten uitdelen) 

6) Laatste college (diploma’s uitdelen) 

 

1) Het programma maken 

De planning 

Voor maken van je planning, reken je terug vanaf de deadline voor aanlevering van het programma. Die 

deadline is enkele weken vóór de start van de inschrijving en landelijke werving. Dit geeft ons de tijd om 

mee te lezen met de programma’s, in overleg bij te schaven en de communicatie voor te bereiden.  

Omdat de collegereeksen plaatsvinden tussen de grote schoolvakanties, start de werving vrij vroeg. 

Reken er dus op dat je je programma een aantal maanden van tevoren af moet hebben. Globaal ziet de 
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jaaragenda er als volgt uit: 

 

REEKS   DEADLINE AANLEVERING START WERVING START COLLEGES 

Voorjaarsreeks  November   December  Februari 

Najaarsreeks  Mei    Juni   September 

 

Ook na de start van de werving is het nog mogelijk om je programma aan te leveren. Wel leert de 

ervaring dat de aandacht voor de programma’s het grootst is wanneer de werving start. Dan gaat onder 

andere onze nieuwsbrief uit naar ruim 13.000 e-mailadressen. Bij latere aanlevering loop je dus wel 

exposure mis.  

De categorie van je college(s) kiezen 

Maak een keuze voor de doelgroep die je wil bereiken met je college’s. Dit kun je doen door te kijken 

welke groep je museum nog niet bedient, of juist te kiezen voor de leeftijdsgroep die jullie al veel 

ontvangen. De keuze is tussen de verschillende categorieën: 

 

Bachelor: geschikt voor 6 t/m 9 jaar 

Master: geschikt voor 10 t/m 12 jaar 

Mixed: geschikt voor 8 t/m 12 jaar 

 

Wanneer je een Bachelor en een Master aanbiedt, kunnen je studenten na het voltooien van een 

Bachelor ook nog een Master volgen een (paar) jaar later. Zo bindt je nog meer kinderen aan het 

museum. Wil je liever een brede doelgroep bedienen in 1 keer? Kies dan voor de Mixedcolleges. Deze zijn 

geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Als je de jongere doelgroep wil bereiken zul je wel een Bachelor 

moeten aanbieden. Om de kwaliteit van de colleges te waarborgen zetten we geen kinderen van 6 en 12 

jaar bij elkaar; het verschil in ontwikkeling is dan echt te groot.  

Je mag zoveel collegecategorieën aanbieden tijdens één reeks over hetzelfde onderwerp als je wil. Ook 

kun je verschillende onderwerpen behandelen in de afzonderlijke categorieën. De basiskosten blijven 

gelijk; deze betaal je per semester en niet per reeks. Door meerdere reeksen aan te bieden met hetzelfde 

onderwerp en sprekers, kun je dus met relatief weinig extra inzet meer kinderen bereiken en meer 

inkomsten genereren.  

Een dag en tijdstip kiezen 

De colleges van de MuseumJeugdUniversiteit-locaties vinden niet op een vaste dag in de week plaats, of 

allemaal op dezelfde data. Ieder museum bepaalt zelf de dagen en data van de colleges. Wel raden we 

aan om binnen een reeks een vaste dag en tijdstip per maand te kiezen, bijvoorbeeld ‘de eerste zondag 
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van de maand van 10.30 – 11.30 uur’. Dat communiceert en onthoudt gemakkelijk. Wijk bij feestdagen of 

schoolvakanties af van de regel en schuif eenmalig een week voor- of achteruit. 

De MuseumJeugdUniversiteit vindt buitenschools plaats. De meest voor de hand liggende momenten 

zijn dan ook het weekend en de woensdagmiddag. De ervaring leert dat de zondag de meest succesvolle 

dag is, vooral in de ochtend. Dit moment concurreert het minst met andere activiteiten van kinderen of 

ouders, zoals boodschappen doen, sport of feestjes. De woensdagmiddag kan daarnaast lastig zijn omdat 

het voor de ouders vaak lastiger is hun kind te brengen. Samenwerking met BSO’s kan dit obstakel 

verhelpen en van de woensdagmiddag een succesvol moment maken. Dit alles is uiteraard afhankelijk 

van waar je museum zich bevindt en je publiek; we krijgen ook regelmatig vragen van ouders die het juist 

jammer vinden dat vrijwel alle colleges op zondag plaatsvinden, omdat dit samenvalt met kerkbezoek of 

koranles. 

Let er bij de keuze van het tijdstip op dat iedereen het eerste college langs de kassabalie moet; dit kost 

veel tijd. Kies er dus bijvoorbeeld voor om het college pas een uur na openingstijd te laten starten, of laat 

de kassa’s voor de colleges eerder opengaan. Mocht je voor de woensdagmiddag als collegedag kiezen, 

houd er dan rekening mee dat steeds meer scholen volgens een continurooster werken en je dus niet te 

vroeg op de middag begint.  

Wanneer je besluit een Bachelor en een Mastercollege te verzorgen, kun je deze bijvoorbeeld na elkaar 

programmeren op dezelfde dag, door dezelfde spreker. Bijvoorbeeld de Bachelor om 10.30 uur en de 

Master om 12.00 uur. Zo kunnen ouders met kinderen die in beide leeftijden vallen in het museum blijven 

met het andere kind, die die dag gratis toegang heeft. Als je alleen een Mixed college geeft hoef je hier 

geen rekening mee te houden.  

Een ruimte kiezen / maximum aantal deelnemers 

De ruimte die je selecteert voor de colleges bepaalt het maximumaantal deelnemers. De groepsgrootte 

varieert op landelijk niveau tussen de 15 en 90 deelnemers per college, gemiddeld wonen ca. 60 

studenten een college bij. Kies omwille van de kwaliteit voor het programma liever voor een wat kleinere 

groep dan een te grote groep (80 kinderen); interactie wordt moeilijker en er is minder direct contact 

tussen spreker en studenten.  

Een ruimte met computer, beamer, scherm en microfoon is niet noodzakelijk. Het belangrijkst is 

voldoende beweegruimte voor de spreker, een goede akoestiek en lichtsituatie en comfortabele 

zitplaatsen voor de studenten. Wel kan het handig zijn om technische apparatuur en voorzieningen voor 

handen te hebben in de ruimte, wanneer de zaal groot is of wanneer de spreker van een presentatie 

gebruik wil maken. 
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Een collegezaal vol studenten in Museum Boerhaave. 

Onderwerpen kiezen 

Ieder museum programmeert een collegereeks van 3 tot 5 colleges. Je kunt ervoor kiezen om je reeks 

rondom één thema te concentreren,of tijdens ieder college een ander onderwerp aan de orde te laten 

komen.  

Kies onderwerpen die bij het museum passen, bijvoorbeeld bij de vaste collectie, een recent onderzoek 

of een tijdelijke tentoonstelling. Schuw clichés niet. Dinosaurussen, mummies en indianen zijn nu 

eenmaal populair bij kinderen. Onderwerpen hoeven niet direct gelinkt te worden aan een collectiestuk, 

maar het is natuurlijk altijd een mooie manier om naar de eigen collectie te kunnen verwijzen. 

Tentoonstellingen zijn ook een goed aanknopingspunt. 

Goede onderwerpen bedenk je het beste samen. Organiseer eens een brainstorm met medewerkers 

Educatie en Communicatie en doe een rondje langs conservatoren voor actuele en interessante thema’s. 

Probeer direct vanuit kindervragen te denken. 

Een goede vraag 

Nieuwsgierigheid staat centraal bij de MuseumJeugdUniversiteit. Om deze reden zijn de titels van alle 

colleges vragen. Deze vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de doelgroep (ze zouden dus zo 

door een kind gesteld kunnen worden), maar lichten ook een tipje van de sluier op over het onderwerp 

van het college. Als titels van de colleges hebben de vragen immers ook een wervende functie. 

 

Het is een kunst om een goede vraag te formuleren. Besteed hier dus veel tijd en aandacht aan. Denk na 

wat een kind zich zou kunnen afvragen over het onderwerp. Een aantal tips: 

1. Kies een open vraag; wanneer het antwoord ja of nee kan zijn, is er minder ruimte voor fantasie.  

2. Zorg dat de vraag concreet is; maak de vraag niet nodeloos ingewikkeld en zorg dat het 

onderwerp duidelijk is. Verwijs niet naar iets dat er niet is (‘Zie je daar die…’). 
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3. Maak de vraag niet te lang; probeer het onderwerp in ongeveer 6 woorden te vangen. 

4. Als het lukt, voeg dan een verrassingselement toe aan de vraag; iets onverwachts, iets grappigs, 

een alliteratie of rijm.  

5. Toets de onderwerpen bij kinderen (bv. bij kinderen van collega’s). 

 

Kortom: probeer de essentie te grijpen en aantrekkelijk te formuleren. Vind de balans tussen helder, 

grappig en een goed niveau. Wees creatief! ‘Hoe groot was Alexander de Grote?’ is veel leuker dan ‘Heeft 

Alexander de Grote de crisis van nu veroorzaakt?’, terwijl onder beide vlaggen dezelfde inhoud 

gepresenteerd kan worden.  

 

 

         
 

Sprekers: criteria 

De MuseumJeugdUniversiteit belooft deelnemers (en hun ouders) diepgang en een exclusieve 

ontmoeting met een wetenschapper of expert. We willen kinderen in contact brengen met mensen die al 

hun vragen kunnen beantwoorden, maar ook inzichtelijk kunnen maken hoe je zo’n antwoord vinden 

kunt.  

Om deze reden zijn sprekers bij de MuseumJeugdUniversiteit wetenschappers of experts. Het volstaat 

dus niet een publieks- of educatiemedewerker voor een groep te zetten.  

Wetenschappers vind je meestal aan de universiteit, maar niet alleen daar. Het kunnen ook je eigen 

conservatoren zijn. Ook geven ze soms les op hogescholen of schrijven ze boeken. Het zijn mensen die 

onderzoek doen naar de wereld om ons heen, daar goed in zijn en er goed over kunnen vertellen.  

De categorie ‘experts’ is toegevoegd om ook ruimte te bieden aan professionals die weliswaar geen 

universitaire graad hebben, maar op een andere manier hun sporen hebben verdiend. Wie kan er beter 

vertellen over sieraden maken dan een edelsmid? Of over koudweertraining dan een militair? Experts zijn 

vakspecialisten en geven een soort masterclasses, zoals die tegenwoordig ook op universiteiten te 

vinden zijn.  

 

De sprekers hebben ook een voorbeeldfunctie. Voor veel kinderen is de MuseumJeugdUniversiteit een 

eerste aanraking met wetenschap. Vaak hebben kinderen een stereotype beeld van een wetenschapper: 
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een warrige oude man, liefst met baard, een ‘nutty professor’ à la Einstein of een Willy Wortel. We willen 

de studenten inspirerende vakmensen laten zien, die van hun nieuwsgierigheid hun beroep hebben 

gemaakt. Probeer in je programmering dus het stereotype beeld bij te stellen, bijvoorbeeld door ook 

vrouwelijke en jonge wetenschappers uit te nodigen! 

 

Over het algemeen vinden wetenschappers (professoren, onderzoekers, conservatoren) het erg leuk om 

voor een groep kinderen te spreken. Het is een dankbaar publiek. Een vaak gehoorde reactie is: “De 

MuseumJeugdUniversiteit-studenten zijn nieuwsgieriger en stellen meer vragen dan mijn eigen 

studenten aan de universiteit!”  

Sprekers zoeken en benaderen 

Het startpunt voor het vinden van sprekers is vaak de conservatoren. Niet alleen kunnen zij zelf een 

college voor hun rekening nemen; ook hebben zij een uitgebreid netwerk van potentiële sprekers.  

Ook loont het bij een universiteit te kijken. Universiteitswebsites geven vaak uitgebreid informatie over 

medewerkers en hun vakgebied. Je kunt ook een wetenschapsknooppunt benaderen – deze organisaties 

brengen universiteit en basisonderwijs met elkaar in contact en weten daarom vaak welke medewerkers 

geschikt zijn voor de doelgroep. Probeer altijd een filmpje te vinden, bijvoorbeeld via YouTube, waarin je 

de expert of wetenschapper die je op het oog hebt kunt zien spreken. Een filmpje kan je veel vertellen 

over iemands vertelvaardigheden en geschiktheid voor de doelgroep. Andere tips en routes voor het 

vinden van sprekers vind je in het document ‘Sprekers vinden’.  

Let op! Zet op tijd een aantal lijntjes naar sprekers uit. Hun agenda’s lopen vanzelfsprekend snel vol.  

 

Het hoort bij de taak van wetenschappers die verbonden zijn aan een universiteit om over hun werk en 

onderzoek te vertellen aan de maatschappij. Dit heet valorisatie. Vaak volstaat voor deze sprekers dus 

een reiskostenvergoeding en een boekenbon.  

Het kan zijn dat een spreker om een honorarium vraagt, bijvoorbeeld als het gaat om veelgevraagde 

sprekers of freelancers. Meestal ligt dit bedrag tussen de 300 en 500 euro. Kijk dus, voor je een dergelijke 

spreker benadert, of je dit budget beschikbaar hebt.  
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Voormalig KNAW-president Robbert Dijkgraaf    De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb 
bij Museum Boerhaave.     bij het Maritiem Museum. 

Sprekers voorbereiden 

Spreken voor kinderen tussen 6 en 12 jaar levert een wetenschapper en expert veel op, waaronder 

verrassende vragen en invalshoeken, betrokkenheid en enthousiaste reacties. Maar het vergt ook een 

grondige voorbereiding en de juiste insteek om het college te laten slagen. Daarom is het erg belangrijk 

om de lezing goed voor te bereiden, in de vorm van een samenwerking tussen wetenschapper en een 

educator van het museum. Door jullie expertises – de wetenschapper de vakinhoudelijke kennis, de 

educator kennis van en ervaring met de doelgroep – bij elkaar te brengen, kun je de lezing op een hoger 

niveau tillen en zorgen voor een goede aansluiting bij de studenten. Op de deelnemerspagina van onze 

website vind je hiervoor ook tips. Deel de huisstijl, tevens te vinden op de deelnemerspagina, met de 

spreker, zodat hij/zij elementen daarvan kan verwerken in zijn/haar presentatie. We beginnen de 

presentatie graag met het MJU-logo. Zo is het duidelijk voor de kinderen waar ze zijn. En waar mogelijk 

kan bijvoorbeeld een van de oogjes terugkomen op elke pagina. 

Programma aanleveren 

Je kunt het projectbureau te allen tijde vragen mee te denken over je programma. Bijvoorbeeld over 

interessante invalshoeken, de formulering van een vraag of een geschikte spreker. De uiteindelijke 

organisatie van de colleges ligt echter wel bij het museum. 

Als je programma af is, lever je alle informatie aan bij het projectbureau. Dit doe je via de MJU-website, 

waarvoor je een account krijgt zodra je besluit mee te doen. Hier geef je onder meer de titels van de 

colleges en namen van sprekers op en lever je ook wervende teksten en afbeeldingen aan. En, niet te 

vergeten: de data en tijden van de colleges en betaalinstructies.  

Na aanlevering neemt het projectbureau het programma door. Zij monitort of toon en inhoud passen bij 

de MuseumJeugdUniversiteit. Het kan dus zijn dat er nog wat moet worden aangepast voordat de reeks 

ook echt in het programma wordt opgenomen. Hoe eerder je dus aanlevert, hoe beter! De deadlines voor 

de aanlevering van iedere reeks vind je op de onder ‘Communiceren en promoten van je programma’. 
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Ouders  

De MuseumJeugdUniversiteit is geen familie-uitje, maar een programma dat zich op de kinderen 

concentreert. Hoe nieuwsgierig ze ook zijn naar wat hun kind gaat meemaken: ouders gaan in principe 

niet mee de collegezaal in. Zo is het voor de spreker makkelijker afstemmen op de doelgroep en onze 

ervaring is ook dat kinderen makkelijker vragen stellen en opener zijn zonder ouder erbij. Ze voelen zich 

serieus genomen. 

Ouders brengen wel hun kind voor ieder college naar het museum en halen het weer op. En hun 

nieuwsgierigheid kun je gebruiken. Zij zijn een aantrekkelijke en interessante doelgroep om niet uit het 

oog te verliezen.  

Je kunt op verschillende manieren zorgen dat deze ouders ook tijd doorbrengen in je museum, of toch 

iets van de inhoud van het college meekrijgen. Bijvoorbeeld door een aparte activiteit voor ze te 

organiseren, zoals een rondleiding of workshop. Door hen ook een strippenkaart te geven die hen 

(bijvoorbeeld tegen gereduceerd tarief) toegang geeft tot het museum. Of verleidt hen tot een kopje 

koffie in het museumcafé of bezoekje aan de museumwinkel. Sommige musea zorgen voor een 

livestream van het college, waardoor ouders in een andere zaal mee kunnen kijken. 
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2) Het programma communiceren en promoten 

Algemeen: de huisstijl 

Bij het communiceren van het programma is herkenbaarheid belangrijk. Probeer daarom de huisstijl van 

de MuseumJeugdUniversiteit zoveel mogelijk toe te passen in je 

communicatie. 

De visuele identiteit van de MuseumJeugdUniversiteit is 

ontwikkeld door Studio Duel. Duel heeft in het ontwerp van het 

logo de afkorting van de MuseumJeugdUniversiteit – MJU – 

gebruikt. Deze afkorting werd al veel gebruikt om het programma aan te duiden. Door deze ook in het 

logo te gebruiken wordt de herkenbaarheid van de afkorting vergroot. 

 

Een centrale rol is weggelegd voor het oogje. Het is een herkenbaar element dat uitdrukking geeft aan 

het verbazen over, kijken naar en onderzoeken van de wereld om je heen.  

In het logo is het oog terug te vinden als de punt op de J. Het oog kan daarnaast los als karakter of avatar 

ingezet worden. Het oog is er in drie varianten: 

 

     

    Nieuwsgierig             Verrast                   Onderzoekend  

 

Iedere variant van het oog is voor toepassingen als drukwerk en bijvoorbeeld presentaties en website 

beschikbaar in: 

o blauw tegen een transparante ondergrond 

o wit tegen een transparante ondergrond   

 

                                                                                                                 
 

De hoofdkleuren van de huisstijl zijn roze, groen en blauw. Voor toepassingen in drukwerk (RGB en 

CMYK) en online (HEX) zijn de kleurcodes te vinden op de volgende pagina: 
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 RGB CMYK HEX 

Roze R197 G31 B79 0.0000, 0.8426, 0.5990, 0.2275 #C51F4F 

Groen R162 G198 B23 0.1818, 0.0000, 0.8838, 0.2235 #A2C617 

  Blauw R35 G57 B139 0.7482, 0.5899, 0.0000, 0.4549 #23398B 

        

In het logo en de huisstijl is gebruik gemaakt van drie lettertypes: Capriola, Palanquin en Palanquin Dark. 

(gratis te downloaden via Google, klik op de links). Van Palanquin zijn er verschillende varianten te 

gebruiken. De toepassing van de lettertypes is als volgt: 
 

Titels:   Capriola  

Subtitels: Palanquin Semibold 

Introductie: Palanquin Dark 

Kopjes:  Palanquin Dark Semibold 
Subkopjes:  Palanquin Dark Medium 
Lopende tekst: Palanquin Medium 
 

In samenwerking met Studio Duel kan de huisstijl ook in andere kleurstellingen worden gebruikt voor 

specifieke toepassingen. Daarnaast kunnen de drie letters van het logo – M, J en U - als losse 

vormelementen worden ingezet om mee te spelen in ontwerp:  

 

De huisstijl kan bijvoorbeeld op de volgende manieren worden toegepast: 

       

Op de perspas van de MJU-vlogger  Het diploma    De  collegekaart       
 
 
 
Het   

                       
In een presentatie       Op de ‘expert’ button   In een goodiebag/schooltas 
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De planning van communicatie  

Zoals gezegd starten we vroeg met de werving voor iedere reeks: 

REEKS   START WERVING  START COLLEGES  

Voorjaarsreeks  December   Februari 

Najaarsreeks  Juni    September 

 

Projectbureau 

> Landelijke communicatie 

Het projectbureau verzorgt de communicatie op landelijk niveau. Het belangrijkste communicatie-

/wervingsmiddel van de MuseumJeugdUniversiteit is de website: www.museumjeugduniversiteit.nl. Op 

deze website zijn alle collegereeksen te vinden. Kinderen en hun ouders kunnen hier de programma’s 

van de verschillende musea bekijken, doorzoeken op thema en een keuze maken voor hun favoriete 

reeks. Ook de inschrijving voor een collegereeks vindt via de website van de MuseumJeugdUniversiteit 

plaats.  

Wanneer de nieuwe reeksen op de website staan en vlak voor aanvang van de colleges stuurt het 

projectbureau een digitale nieuwsbriefmailing aan bijna 13.000 landelijke adressen. Ook stuurt het 

projectbureau een persbericht uit en probeert zij zo te zorgen voor free publicity.  

De MuseumJeugdUniversiteit heeft een aantal mediapartners. Eén daarvan is de KidsWeek, een 

kinderkrant die wekelijks met een oplage van 65.000 in het hele land wordt verspreid. Een aantal keer 

per jaar krijgt de MuseumJeugdUniversiteit advertentieruimte in deze krant. In ruil daarvoor deelt de 

KidsWeek geregeld kranten uit tijdens colleges. Door de samenwerking met Kidsweek wordt veel 

landelijke aandacht gegenereerd. Ook werken we samen met de Museumvereniging. 

Bij een toereikend budget wordt geadverteerd in relevante media.  

Sinds schooljaar 2016-2017 heeft de MuseumJeugdUniversiteit jaarlijks 

twee juniorvloggers. Zij gaan het hele land door om colleges bij te 

wonen en daarvan verslag te doen in video-blogs. Deze leveren een 

mooi inkijkje in de belevingswereld van onze studenten en hebben een 

wervend karakter voor de leeftijdsgenoten van onze vloggers. De vlogs 

worden gedeeld op onze social media en website.  

Daarnaast zijn we in schooljaar 2017-2018 een pilot gestart met de opname van een aantal colleges, in 

samenwerking met de Museumvereniging. Deze colleges worden ondermeer op YouTube, social media, 

de website museumkids.nl en onze website gedeeld.  
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Het hele jaar door communiceert de MuseumJeugdUniversiteit over haar programma’s via sociale media, 

zoals Facebook, Instagram en Twitter.  

> Landelijke website www.museumjeugduniversiteit.nl  

Via de website kunnen studenten informatie over de MuseumJeugdUniversiteit opzoeken en over de 

programma’s van de musea. Ook is dit de plek waar zij zich inschrijven voor een collegereeks. 

 

Zodra een kind zich inschrijft, verstuurt de website gelijktijdig twee e-mails:  

1. een bevestiging aan de deelnemer 

Deze bevat inhoudelijke en praktische informatie over de reeks en het museum, zoals 

betaalwijze, aanvang, adressen, enzovoorts.  

2. een notificatie aan het museum 

Deze verwijst naar je webaccount, waar je de volledige inschrijving zelf kunt inzien en beheren. 

Hiervoor ben je dus niet van het projectbureau afhankelijk. 

 

Homepage website MuseumJeugdUniversiteit.  

 

De MJU-website werkt met een redactiesysteem. Ieder museum krijgt een eigen account en is ‘schrijver’. 

Met je account heb je toegang tot een deel van de site, waar je je programma kunt invoeren en je 

inschrijvingen per reeks kunt inzien en beheren. Het projectbureau is ‘redacteur’ en kan pagina’s 

redigeren en publiceren. Zodra je besluit mee te doen krijg je een account en toegang tot de 
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deelnemerspagina op de site, waar je onder andere de instructie voor het gebruiken van de site 

terugvindt. 

> Drukwerk: poster en flyer 

De MuseumJeugdUniversiteit zorgt iedere reeks voor de productie van een poster en een flyer. Deze kan 

het museum zelf aanpassen via verschillende mogelijkheden. Het museum kan het programma inrollen 

via Indesign en het zelf laten drukken, of het door Studio Duel laten opmaken voor € 100,- ex. BTW of de 

flyers zelf printen. Van ons ontvang je een stapel gedrukte A4’s die je in de printer legt. Vervolgens typ je 

het programma in Word in de aangegeven kaders. Printen en dubbelvouwen en je staande A5-flyer is 

gereed.  

Hetzelfde geldt voor de poster. Deze kan worden ingekocht om te verspreiden in je netwerk of op te 

hangen in het museum. We hebben twee versies: 1 waarbij je met stift je eigen reeks invult, en 1 die 

werkt via de drie opties van de flyer, zoals hierboven omschreven. 

> Collegekaart en diploma 

Voor iedere reeks worden er een collegekaart en diploma geproduceerd door het projectbureau. Inclusief 

vormgeving en drukken kost een set (= 1 diploma en 1 collegekaart) € 1. Je ontvangt ruim voor aanvang 

van het college het maximaal aantal studenten aan collegekaarten en diploma’s + minimaal 5 extra van 

elk. Heb je erg grote groepen dan krijg je 5% meer. Zo kun je gerust een spelfout maken. Als je aan het 

einde van de reeks veel materiaal over hebt stuur je deze retour aan het projectbureau, of je bewaart ze 

voor de volgende keer. Communiceer dit goed met het projectburea, zodat je de volgende keer minder 

durkwerk ontvangt.  

 

De collegekaarten worden tijdens het eerste college uitgedeeld en bij ieder college afgestempeld. 

Tijdens het laatste college wordt het diploma uitgereikt aan kinderen die alle colleges hebben 

bijgewoond. Op het diploma kunnen de namen van de kinderen worden ingevuld en is ruimte voor de 

handtekening van de directeur van het museum. De Mixed-studenten krijgen een Diploma, de 

Bachelorstudenten een Bachelosdiploma en de Masterstudenten een Masterdiploma. Voor het hoe en 

wat van de diploma’s, zie ‘praktisch – het college’. 

> Landelijke samenwerkingen 

Landelijk werkt de MuseumJeugdUniversiteit tot dusverre samen met de Koninklijke Nederlandse 

Akademie van Wetenschappen (KNAW), kinderkrant Kidsweek, de Museumvereniging, de VSC (netwerk 

van wetenschapsmusea en science centra).  

- De samenwerking met Kidsweek houdt in dat we aandacht aan elkaar besteden en zo elkaars 

publiek bereiken. Zo staat Kidsweek met hun logo op ons drukwerk en op de website en geven 
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we onze deelnemers gratis kranten en/of proefabonnementen. Kidsweek besteedt promotionele 

en redactionele aandacht aan ons in hun krant. 

- De VSC werkt meer achter de schermen mee, met het werven van nieuwe musea of organiseren 

van evenementen en deelnemersbijeenkomsten.  

- De Museumvereniging ondersteunt het projectbureau financieel in de uitvoering van haar 

werkzaamheden en in de communicatie van onze programma’s door ons mee te nemen in o.a. 

nieuwsbrieven. Ook maken zij de pilot met filmopnames van colleges mogelijk in de periode 

2017-2018. 

- De KNAW ondersteunt financieel met een jaarlijkse bijdrage, maar is ook een inhoudelijke 

samenwerkingspartner. De KNAW heeft niet alleen veel ervaring in wetenschapscommunicatie, 

maar is ook een netwerk van wetenschappers in Nederland.  

De MuseumJeugdUniversiteit wordt in de periode 2017-2018 ondersteund door het Mondriaan Fonds en 

Stichting Educatie en Cultuur in het uitvoeren van een aantal vernieuwingsplannen, waaronder het 

maken van een nieuwe website (deze is gereed) en het onderzoek naar mogelijkheden om een diverser 

publiek te bereiken.  

Musea 

> Regionale en lokale communicatiemiddelen 

De lokale communicatie is voor ieder museum van groot belang. De achterban van het museum is een 

belangrijke doelgroep. Ook oudere bezoekers hebben kinderen en kleinkinderen die zij graag zouden 

willen laten kennismaken met je museum. Zorg daarom dat de MuseumJeugdUniversiteit duidelijk op de 

website van je museum te vinden is, met natuurlijk een verwijzing naar www.museumjeugduniversiteit.nl 

voor het inschrijven. Heeft je museum een nieuwsbrief, besteed daar dan uitgebreid aandacht aan de 

MuseumJeugdUniversiteit, of wijd zelfs een aparte nieuwsbrief aan de colleges. Zorg dat je informatie in 

een folder hebt staan, die je aan bezoekers mee kunt geven en naar scholen en bibliotheken in de buurt 

kunt sturen. Het projectbureau kijkt graag even mee wanneer je zelf drukwerk laat maken. 

Beeldmateriaal en logo’s vind je terug op de deelnemerspagina van de website. 

 

De lokale pers kan een heel grote rol spelen in de bekendheid van het project. Probeer perscontacten 

aan te spreken. Je kunt bijvoorbeeld een collegekaart verloten, of een verslagje van een college zelf 

schrijven en laten plaatsen. 

Om nieuwe doelgroepen aan te spreken kan het ook lonen samen te werken met bijvoorbeeld BSO’s, 

weekendscholen of lokale (familie-)festivals en evenementen. Organiseer hier bijvoorbeeld eens een 

proefcollege. 
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> Drukwerk: folder 

Deelnemende musea kunnen ook zelf een folder laten maken en die verspreiden onder scholen, BSO’s 

en bibliotheken. Het kan interessant zijn om hierin samen te werken met andere 

MuseumJeugdUniversiteit-locaties in je regio.  Let op! Gebruik bij het maken van je eigen drukwerk altijd 

het MJU-logo en het logo van de hoofdsamenwerkingspartners. Stuur het ook even bij het projectbureau 

langs voor je het laat drukken. 

> Lokale samenwerkingen 

Lokale samenwerkingen kunnen zeer lucratief uitpakken. De Leidse musea hebben bijvoorbeeld twee 

jaar lang kunnen profiteren van een wekelijkse rubriek in het Leidsch Dagblad, waardoor vrijwel alle 

inwoners van de stad op de hoogte van het initiatief zijn gebracht. De deelnemende musea in Nijmegen 

hebben dagblad De Gelderlander aan zich weten te binden. 

Naast mediapartnerschappen zijn er ook mogelijkheden voor inhoudelijke samenwerkingen. 

Bijvoorbeeld met een wetenschapsknooppunt in de buurt (www.wetenschapsknooppunten.nl), met 

bibliotheken of festivals in je stad of regio. Met deze partners kun je, bijvoorbeeld door het programmeren 

van proefcolleges of vinden van wetenschappers, samenwerken in het bekendmaken van het 

programma bij zowel kinderen en ouders als wetenschappers. Vergeet ook je relatie met scholen niet; via 

scholen kun je een brede groep kinderen bereiken en juffen en meesters hebben vaak goed zicht op 

voor welke kinderen de MJU wel eens een hele fijne vrijetijdsbesteding zou kunnen zijn.  

 

Wat kunnen we samenwerkingspartners bieden? 

• Logo op het drukwerk (folders, poster, diploma’s en passepartouts) 

• Vermelding + logo op de website (tabblad ‘wie zijn wij?’) 

• Een actie in de nieuwsbrief 

• Een actie tijdens de colleges (zoals uitdelen van Kidsweek-kranten) 

 

Natuurlijk kan dit op een grotere schaal bij landelijke partners dan bij lokale partners, maar ook lokaal kan 

het interessant zijn een partnership te verkennen. 

 

3) Financiën 

Geen winstoogmerk 

Het is niet de bedoeling van de MuseumJeugdUniversiteit om winst te maken. Dit geldt op het landelijke 

niveau van de Stichting, maar ook bij de musea. Er wordt gestreefd naar een situatie waarin de kosten en 

baten elkaar opheffen, maar het is waarschijnlijk dat het museum wat meer investeert dan dat het 
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project direct opbrengt. De winst is met de MuseumJeugdUniversiteit vooral niet-geldelijk te halen: een 

groep écht geïnteresseerde kinderen, die deze bijzondere ervaring de rest van hun leven meeneemt. Een 

onderscheidend programma dat zich richt op verdieping en zo een plek biedt voor kinderen die meer 

willen dan alleen workshops. Herhaalbezoek van zowel kinderen als hun enthousiaste ouders en 

grootouders. Zij voelen zich nog meer met het museum verbonden en dragen dit uit. 

Het werk van de Stichting en het projectbureau wordt mogelijk gemaakt door de bijdrage van 

deelnemende musea, door sponsoring en de ondersteuning door fondsen.   

Deelnamebedrag 

Om mee te kunnen doen aan de MuseumJeugdUniversiteit levert ieder museum een financiële bijdrage 

aan de Stichting. Dit geld wordt geheel gebruikt om de centrale organisatie mogelijk te maken en zo de 

slagkracht en bekendheid van de MuseumJeugdUniversiteit en al haar deelnemers te vergroten. Een deel 

van de inkomsten uit bijdragen van deelnemers gaat naar de personeelskosten, maar vooral naar de 

promotie in de vorm van website, nieuwsbrief en advertenties. Daarbij geeft het deelnamebedrag recht 

op het voeren van de naam MuseumJeugdUniversiteit en gebruik van het logo.  

Het deelnamebedrag, de fee, is opgebouwd uit twee componenten: een starttarief en een bedrag per 

deelnemer. Het starttarief bedraagt €150 per reeks. De bijdrage per deelnemer bedraagt €1,50 per 

college. Als een reeks goed loopt draag je dus wat meer bij en als hij minder goed loopt staat de bijdrage 

ook in verhouding. Het precieze bedrag van de bijdrage wordt vlak na de start van de collegereeks 

afgestemd op basis van het aantal daadwerkelijke deelnemers. 

Additionele kosten 

Het projectbureau maakt voor iedere reeks diploma’s en collegekaarten in de MuseumJeugdUniversiteit-

huisstijl. De collegekaart en het diploma zijn een vast onderdeel van het format van de 

MuseumJeugdUniversiteit. Een set van één diploma en één collegekaart kost € 1. De totale kosten zijn 

dus afhankelijk van het aantal studenten.   

 

Opbrengst collegekaarten 

Kinderen die mee willen doen aan de MuseumJeugdUniversiteit kopen een collegekaart; dit is een soort 

passe-partout voor alle colleges in de reeks. Deze opbrengst van de collegekaarten gaat volledig naar het 

desbetreffende museum. De prijs van de collegekaarten is uniform, om zo onderlinge concurrentie zoveel 

mogelijk te beperken, suggestie van kwaliteitsverschil te voorkomen en kinderen en ouders in staat te 

stellen om te kiezen op interesse in plaats van op prijs. Om de drempel laag te houden voor alle 

nieuwsgierige kinderen van diverse achtergronden, is de vaste prijs € 5 per college. Dit betekent dat je 

voor een reeks van 4 colleges een collegekaart van € 20 verkoopt en voor een reeks van 5 een van € 25, 
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enzovoorts. De collegekaart geeft op de dag van het college ook gratis toegang tot het museum. We 

vinden het belangrijk dat kinderen niet alleen de collegezaal zien, maar ook je museum in gaan. 

Promotionele kosten 

De kosten van de lokale promotie zijn voor het museum zelf. Wanneer er meerdere musea in één stad 

meedoen, kan het natuurlijk interessant zijn om samen te werken en deze kosten te delen.  

Naar wens kan het museum de MuseumJeugdUniversiteit-poster inkopen om te verspreiden in het 

netwerk. 

Rekenvoorbeeld 

Bij 60 deelnemers en 4 colleges: 

IN     UIT  

60 x € 20 (voorjaar) 1.200  Starttarief    150 

     Bijdrage deelnemers  360 

     Sprekers   600 

       Diploma’s & collegekaarten  60 

TOTAAL IN  1.200  TOTAAL UIT   1.170    

 

* Optioneel: folder en poster, lokale verspreiding en promotie. 
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Praktische tips 

Voor het eerste college 

Herinneringsmail 

Stuur je studenten een paar weken tot uiterlijk enkele dagen voorafgaand aan de start van het college 

een herinneringsmail van hun inschrijving. Vaak schrijven kinderen zich enkele maanden van tevoren in, 

dus even een opfrisser over wat ze gaan doen kan fijn zijn. Bovendien kun je in de herinneringsmail nog 

wat specifieker informatie zetten over starttijd en locatie. Ook is dit een goede plek om de ouders een 

aanbieding te doen, bijvoorbeeld in de museumwinkel of het café, of in de vorm van een rondleiding. 

Betalen 

Betalingen kunnen op dit moment (nog) niet door de website worden afgehandeld. Musea kunnen 

daarom zelf kiezen hoe de collegekaart wordt betaald: via hun eigen webshop, middels overschrijving 

vooraf op het rekeningnummer van het museum of door betaling aan de kassa tijdens het eerste college. 

Ieder museum kiest voor één van de drie methoden. 

Een nadeel van de betaling-aan-de-kassa-methode is dat je tot op de eerste collegedag niet met 

zekerheid kunt zeggen hoeveel kinderen er daadwerkelijk een kaart zullen kopen. Ook kan het zijn dat 

kinderen die het eerste college missen bij een tweede college pas betalen. Een nadeel van overschrijving 

via de overmaken is dat er een hele administratie bijkomt om bij te houden wie er wel of niet betaald 

heeft. Betaling via de eigen webshop kost wat inrichting voorafgaand aan elk college. 

Let op: het betalen aan de kassa kost op de eerste collegedag extra tijd. Vraag de kinderen/ouders in de 

herinneringsmail iets eerder naar het museum te komen om te voorkomen dat zij door drukte te laat 

komen voor het college. 

Uitdelen van de collegekaarten  

Wanneer er betaald is, krijgen de kinderen een collegekaart waarop ze hun naam kunnen schrijven en 

een pasfoto kunnen plakken. Deze deel je uit tijdens het eerste college. 

Het is de bedoeling dat de kinderen hun collegekaart iedere keer meenemen en de colleges laten 

afstempelen. Bij voldoende aanwezigheid levert dit bij het laatste college een diploma op. ‘Voldoende 

aanwezigheid’ is een ruim begrip en kan door het museum zelf ingevuld worden. De richtlijn is drie van 

de vier of vijf colleges.  
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Betalen en uitdelen collegekaarten bij Universiteitsmuseum Utrecht. 

 

Het college 

Voor ieder college 

1. Herinneringsmail versturen. Bij een college op zondag is het raadzaam op de woensdag of 

donderdag daarvoor een herinneringsberichtje aan de deelnemers te sturen. In zo’n bericht kan 

ook overige informatie verwerkt worden, zoals het verzoek iets eerder te komen voor het eerste 

college, om iets mee te nemen of bijvoorbeeld dat er iets leuks na het college is. Overspoel de 

studenten niet met informatie, maar zorg voor een frisse reminder. 

2. Notitiemateriaal. Veel musea leggen papier en een potloodje klaar op de stoelen, zodat de 

kinderen tijdens het college notities kunnen maken. Het Rijksmuseum van Oudheden deelt op de 

eerste dag een map uit met daarin een potloodje, met als bedoeling dat de kinderen die telkens 

weer meenemen en er niet bij ieder college nieuwe potloodjes uitgedeeld hoeven worden. Zulk 

fysiek materiaal kunnen kinderen mee naar huis nemen en heeft als voordeel dat zij en hun 

ouders ook daar aan het programma worden herinnerd.  

3. Collegekaarten stempelen. Binnenin de collegekaarten is ruimte gemaakt om vijf colleges af te 

kunnen stempelen. Bij de meeste musea staat of zit iemand klaar om de kinderen welkom te 

heten en de kaarten afstempelen. 

4. Zet een speciale MJU-tafel neer. Hierdoor komen de kinderen meteen binnen op de ‘universiteit’. 

Aan deze tafel kan de aanwezigheidslijst bijgehouden worden en kunnen kinderen een stempel 

op hun collegekaart krijgen. 
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Schrijfpapier met potlood bij het Rijksmuseum van Oudheden 

Personeel tijdens het college 

Tijdens de colleges van de MuseumJeugdUniversiteit is het belangrijk om, naast de spreker, een paar 

andere medewerkers paraat te hebben. Dat kunnen natuurlijk ook vrijwilligers zijn. De volgende taken 

zijn te verdelen: 

• Klaarmaken van de zaal 

• Klaarzetten van de apparatuur (PowerPointpresentatie spreker, evt. microfoon en geluid) 

• Ontvangen van de spreker 

• Verwelkomen en begeleiden van de kinderen 

• Aankondigen van de spreker 

• Aanwezig zijn in de zaal en monitoren of het college goed loopt 

• Afronding van het college, bedanken spreker 

• Opruimen van de zaal 

Aanwezigheid bij het college levert je als medewerker ook veel informatie op: wat werkt wel, wat werkt er 

niet? Wat kun je meenemen voor een volgende keer?  

Interactieve colleges 

Een college duurt ongeveer een uur. Van oorsprong organiseerde de MuseumJeugdUniversiteit alleen 

hoorcolleges - lezingen dus - maar inmiddels experimenteren we ook met andere collegevormen. Zo kun 

je ook denken aan werkcolleges, practica of expedities zoals rondleidingen. Binnen je programma kun je 

ook kiezen voor een mix van collegevormen. 

 

Een uur lijkt lang voor kinderen, maar blijkt vaak geen probleem. Het is echter belangrijk dat er regelmatig 

iets nieuws gebeurt waardoor het college niet saai wordt. Ook wanneer je een hoorcollege organiseert: 

probeer zo veel mogelijk interactie te creëren tussen spreker en kinderen. Door regelmatig te relateren 
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aan de belevingswereld van de kinderen, hun kennis te testen (‘Wie weet welke landen er in het Midden-

Oosten liggen?’) of te betrekken bij een korte activiteit als een proefje of het vasthouden/bestuderen van 

een voorwerp, blijft het college voor de kinderen aansprekend. De ervaring leert dat er na een half uur 

echt een kleine ‘break’ nodig is, in de vorm van een stukje film, het laten zien van een object of replica, 

enzovoorts. 

 

Laat de spreker beginnen met een openingsvraag, zodat hij/zij het niveau van de groep kan peilen, en de 

kinderen zich direct betrokken voelen. Ook goed werkt het om de spreker een voorwerp te laten 

meenemen of iets te vertellen over wat hij/zij interessant vond toen hij 10 jaar was.  

 

Het laatste kwartier is speciaal ingericht voor de kinderen om de wetenschapper of expert het hemd van 

het lijf te vragen. Neem daar de tijd voor. Geef de wetenschapper als tip mee dat hij een vraag uit het 

publiek centraal behandelt. Het is in dit laatste kwartier vaak wat rumoerig en een vraag uit het publiek 

wordt door de andere kinderen niet verstaan. Door de vraag te herhalen en fysiek voor de groep te 

beantwoorden (in tegenstelling tot naast de vragensteller) blijven alle kinderen betrokken. 

 

 
Vragen stellen in het Universiteitsmuseum Utrecht. 

Voorbeelden van interactieve momenten 

Voorbeeld 1: tijdens het college ‘Wat was bij de oude Grieken de nieuwste mode?’ had drs. Geralda 

Jurriaans, conservator Allard Pierson Museum, replica’s van kleding uit de klassieke oudheid 

meegenomen. Ze kleedde een paar van de kinderen in toga, zodat iedereen kon zien hoeveel textiel daar 

voor nodig is en voelen hoe zwaar dat eigenlijk is. 

 

Voorbeeld 2: tijdens het college ‘Lijken mensen echt op apen?’ had Naturalis-onderzoeker Remie Bakker 

replica’s van apen- en mensenschedels meegenomen, die de kinderen mochten aanraken. 
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Voorbeeld 3: tijdens het college ‘Wat is een wiskundeknobbel?’ in Museum Boerhaave liet 

‘wiskundemeisje’ dr. ir. Ionica Smeets kinderen verschillende proefjes doen, zoals schatten hoeveel 

snoepjes er in een pot zitten. Aan het eind van het college werd de winnaar bekendgemaakt.  

 

 
Apen- en mensenschedels in Naturalis. 

Wat doe je als de groep erg onrustig wordt? 

Soms kan het gebeuren dat de studenten onrustig worden – als er iets misgaat, als iemand een gekke 

vraag heeft gesteld of als de spreker de aandacht van de groep verliest. Dit is het moment voor de 

gastvrouw/-heer om te helpen de rust te herstellen. Omdat de kinderen elkaar niet goed kennen, ontstaat 

er niet snel een onrustige dynamiek. Mocht de situatie toch onhandelbaar worden, is het een optie het 

college eerder te laten eindigen. Dit is natuurlijk een noodgreep en komt nauwelijks voor. Vergeet dan 

niet dat de ouders verwachten dat ze hun kind na een uur weer ophalen: hou de kinderen bij elkaar tot 

het tijd is. 

 

Onrust kan ook voortkomen uit een mismatch tussen de spreker/lezing en de studenten. Die is 

bijvoorbeeld te moeilijk, te makkelijk, of te veel een monoloog. Een goede voorbereiding samen met de 

spreker kan dit voorkomen. Mocht het ter plekke toch niet blijken aan te sluiten, is het wel je 

verantwoordelijkheid om waar mogelijk bij te stellen zodat het toch een succesvolle lezing wordt. Je kunt  

de spreker dan kort onderbreken en apart nemen om een nieuwe strategie te bepalen. Geef de kinderen 

ondertussen een korte opdracht. Zorg dat je een concreet voorstel voor een bepaalde werkvorm of 

afwisseling kunt doen en help de spreker hierbij. 

 



 
 

29 
 

 

Het laatste college 

Diploma-uitreiking  

Aan het einde van het laatste college worden de diploma’s uitgereikt. Dit is een feestelijk moment, en de 

ouders mogen hier vaak bij aanwezig zijn.  

 

Zorg ervoor dat de diploma’s van tevoren 

geschreven en getekend zijn. De volgende 

informatie kun je hierop invullen: 

• Datum van de uitreiking 

• Naam van de student 

• Naam van het museum (dit kan ook 

met een stempel ingevuld worden) 

• Handtekening van de 

museumdirecteur 

 

Maak er een ceremonie van, waarbij de kinderen één voor één naar voren geroepen worden en hun 

diploma in ontvangst nemen. Het is altijd leuk er een klein cadeautje bij te geven, zoals een kladblok van 

het museum of een kinderboek over het thema dat centraal heeft gestaan. Kinderkrant KidsWeek 

voorziet alle deelnemende musea regelmatig tijdens het laatste college van een stapel kranten, die bij de 

diploma-uitreiking gratis als cadeau meegegeven kunnen worden aan de kinderen. 

Promoot de volgende reeks 

Laat de kinderen vast weten dat er weer een volgende collegereeks aankomt. Mochten programma en 

folder ten tijde van het laatste college al klaar zijn, geef dan een folder aan de kinderen mee. Wijs nog 

eens op de nieuwsbrief, waardoor de kinderen als eerste op de hoogte zijn van de nieuwe reeks. 

 
 

Diplomauitreiking door de directeur in Museum Arnhem. 
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Adressen/contact 
 

Online 

 www.museumjeugduniversiteit.nl 

 www.facebook.com/museumjeugduniversiteit 

 www.twitter.com/museumjeugduni 

  www.youtube.com/channel/UC9Uq7SCBdAiym7ynyXgUoMg  

 

Projectbureau 

 Bibi Heuvelink, projectleider   Elisabeth van der Sluis, secretariaat 

 info@museumjeugduniversiteit.nl   secretariaat@museumjeugduniversiteit.nl  

 06-16920304 

 Postbus 733 

 1000 AS Amsterdam 

 

Stichting MuseumJeugdUniversiteit 

Kris Callens – voorzitter 

Wim Weijland – secretaris 

Rinke Zonneveld – penningmeester 

Marja van der Putten – bestuurslid 

Touria Meliani – bestuurslid  
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Bijlagen 
 

1 Checklist programma  

2 Checklist folder 

3 Voorbeeld herinneringsmail (te versturen voor college) 

4 Tips: presenteren voor kinderen 
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 Bijlage 1: checklist programma 

 

Algemene informatie museum 

¨ Adresgegevens museum 

¨ Website museum 

¨ Kort introductietekstje op het museum (ca. 40 woorden): wat kun je er beleven? 

¨ Logo museum 

¨ Algemene afbeelding museum (pand of opmerkelijk collectiestuk) 

¨ Contactpersoon bij het museum die vragen over de MJU kan beantwoorden: naam, email, 

telefoon 

 

MJU-informatie 

¨ E-mailadres + contactgegevens contactpersoon bij het museum voor aanmeldingen 

¨ Tekst betalingsinstructie 

¨ Maximum aantal deelnemers 

¨ Prijs collegekaart 

 

Programma collegereeks 

¨ Een prikkelende titel voor de reeks als geheel 

¨ Korte introductietekst op de hele reeks 

¨ Een overkoepelende afbeelding (sfeerbeeld tijdens eerder college of een themafoto) 

¨ Data & tijdstippen colleges 

¨ Voor- en achternaam van de sprekers 

¨ Titels colleges (een vraag van ca. 6 woorden) 

¨ Type colleges (hoorcollege/werkcollege/practicum/veldwerk/expeditie) 

¨ Korte, wervende omschrijving inhoud per college (ca. 60 woorden) 

¨ Afbeelding bij ieder college  

¨ Indien van toepassing: locatie van het college (als je met meerdere musea één reeks organiseert) 

 

LET OP! Alleen wanneer deze informatie volledig is aangeleverd kunnen we je programma online zetten.  

 

 

 

  



 
 

33 
 

 

Bijlage 2: checklist folder 

 

Als je ervoor kiest een folder in de MJU-huisstijl te laten maken, heb je het volgende nodig. 

 

Op de voorkant 

- Logo MuseumJeugdUniversiteit 

- De leukste collegevragen (die samen goed reclame voor de reeks maken) 

- Aanduiding van de reeks (bv.  Voorjaar 2012) 

- Afbeeldingen bij de colleges 

 

Op de achterkant 

- Adresgegevens van het museum / de musea (bezoekadres, telefoonnummer, e-mailadres) 

- Logo museum / musea 

- Logo’s KNAW, VSC, Museumvereniging, Mondriaan Fonds en KidsWeek, ‘mede mogelijk gemaakt door’ 

- Eventueel logo’s eigen partners, ‘in samenwerking met’ 

- Standaardtekst met verantwoording project: 

  Stichting MuseumJeugdUniversiteit organiseert twee keer per jaar collegereeksen voor 
nieuwsgierige  

kinderen van 8 tot en met 12 jaar bij 60 musea in heel Nederland.  Heeft u interesse in sponsoring 
van of samenwerking met de MuseumJeugdUniversiteit, neem dan contact op met het de 
Stichting: info@museumjeugduniversiteit.nl. 

 

Optioneel: extra informatie  

Wat is de MuseumJeugdUniversiteit?  

Ben jij helemaal fan van geschiedenis, dinosaurussen, wiskunde, natuur, planeten, kunst of mummies? En 

wil je meer te weten komen dan je op school leert? Dan is de MuseumJeugdUniversiteit iets voor jou! 

Tijdens de colleges (lessen) van de MuseumJeugdUniversiteit vertellen echte wetenschappers je alles 

wat je altijd al wilde weten. Je mag echte museumstukken aanraken, proefjes doen en zoveel vragen als 

je wilt. 

 

Voor wie? 

Kinderen van 8 t/m 12 jaar. 
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Wanneer? 

De eerstvolgende collegereeksen van de MuseumJeugdUniversiteit vinden plaats van [..] t/m [..] […]. Je kunt 

kiezen voor een collegereeks in [musea]. 

 

Kosten: 

Een collegekaart kost [€…]. 

 

Aanmelden: (verplicht) Er is beperkte ruimte, dus wees er snel bij! Op www.museumjeugduniversiteit.nl 

kun je je aanmelden voor de collegereeks van je keuze. 

 

Is de MuseumJeugdUniversiteit echt iets voor jou, maar kun je nu niet meedoen? In het [voor/na]jaar van 

[…] is er in alle musea weer een nieuw programma.  

 

De MuseumJeugdUniversiteit is er ook in andere plaatsen in Nederland. Kijk op de website voor de 

deelnemende musea en hun colleges: www.museumjeugduniversiteit.nl. 
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Bijlage 3: voorbeeld herinneringsmail 

 

 

Beste deelnemer van de MuseumJeugdUniversiteit, 

  

Op zondag 6 november geeft dr. Maarten Raven in het Rijksmuseum 

van Oudheden het college ‘Waaraan herken je een farao?’. 

  

Het college begint om 10:30 uur, dus zorg dat je op tijd aanwezig bent! 

  

We hopen natuurlijk dat je er zondag bij bent. Kun je onverwacht toch 

niet komen? Laat dat dan uiterlijk vrijdag 4 november vóór 17:00 uur 

weten. Dit kan door een e-mail te sturen (info@rmo.nl) of te bellen met 

071 - 5163 163.  

  

Tot 6 november in het Rijksmuseum van Oudheden! 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Informatiemedewerker 

ServiceDesk  

071-5163163  

www.rmo.nl 



 
 

36 
 

 

Bijlage 4: tips presenteren voor kinderen 

Deze tips zijn voortgekomen uit een samenwerking tussen het Universiteitsmuseum Utrecht, de 
MuseumJeugdUniversiteit en de VSC. 

 

Dit is een overzicht met waarop je als spreker kunt letten bij het communiceren met kinderen, zodat het 

voor hen een boeiend verhaal wordt.  

 

• Houd de boodschap zo eenvoudig mogelijk. De doelgroep van het bezoek zijn kinderen van 8 t/m 12 

jaar. Eenvoudig taalgebruik zorgt dat het laagdrempelig blijft voor iedereen. Vermijd moeilijke 

woorden en houd zinnen kort.  

Maar let op! Laat je college ook zeker niet al te kinderachtig moet worden. Neem de kinderen serieus 

en benader hen op een normale manier. 

• Om moeilijke begrippen uit te leggen aan kinderen is het belangrijk om concrete voorbeelden te 

gebruiken. Het is goed om dit voorbeeld uit de leefwereld (dagelijks leven) van de kinderen te halen. 

Door een begrip te illustreren met beeldmateriaal wordt het voor de kinderen ook duidelijk wat je 

bedoelt. Of je kunt het voorwerp “live” laten zien. Door plaatjes, een filmfragment, proefje of 

demonstratie te zien, kunnen de kinderen zich een betere voorstelling maken. Ook door iets (voor) te 

doen snappen kinderen het beter. 

• Als je een verhaal vertelt, doe dit dan stap voor stap. Leg alles uit en sla geen stap over. De volgende 

twee zinnen kun je bijvoorbeeld op zich allebei gebruiken, maar je kunt ze niet zomaar koppelen: 

Hoe sneller het trilt, hoe hoger het geluid.  
Hoe hoger de frequentie hoe hoger het geluid.  
Kinderen vinden beide zinnen wel aannemen, maar voor hen zijn het twee losse dingen, het een 

volgt voor hen niet uit het ander. Ze weten namelijk niet dat een snellere trilling een hogere 

frequentie is. Maak verbanden dus expliciet en laat kinderen meedenken over oorzaak en gevolg.  

• Kinderen hebben een beperkte spanningsboog. Gemiddeld houd je ongeveer tien minuten lang de 

concentratie van de kinderen vast als er niet opnieuw iets gebeurt wat hun aandacht trekt. Probeer 

dit te doen door iets nieuws te introduceren (replica of proefje) of het publiek vragen te stellen. Wie 

heeft? Wie weet? Wie kent iemand? Betrek de kinderen er actief bij. Zelf iets doen is veel effectiever 

dan passief aanschouwen. Probeer de kinderen als het ware tot “collega voor 1 uur” te benoemen en 

laat ze meedenken. Zo blijven de kinderen enthousiast en blijft de boodschap beter hangen.  

• Haak in op onderwerpen die kinderen aanspreken. Voorbeelden hiervan zijn muziek, sport, televisie, 

eten of interessante weetjes over alledaagse dingen. Als je onderwerpen gebruikt die veel in de 

belevingswereld van de kinderen voorkomen heb je de meeste kans op hun interesse.  
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• Vergeet je eigenlijke doelstelling niet. Denk bij het voorbereiden en spreken dan ook steeds terug 

aan de doelstelling: Wat is er nu belangrijk om duidelijk te maken?  

• De MuseumJeugdUniversiteit vindt het belangrijk dat de colleges bijdragen aan 

wetenschapswijsheid: het vermogen om vragen te stellen, antwoorden te zoeken en die antwoorden 

op waarde te schatten. Steek je college ook zo in: laat zien wat onderzoek doen inhoudt, hoe 

belangrijk het is om goede vragen te stellen en vertel niet alleen de antwoorden op vragen, maar ook 

de route naar dat antwoord. 

• Nodig kinderen in het begin al uit om vragen te stellen, maar vraag hen wel dit te doen door 

bijvoorbeeld hun vinger op te steken. Of laat ze eventueel hun vragen opschrijven en tot het laatst 

bewaren.  

• Probeer op de vragen in te gaan. Herhaal de vraag en beantwoord die aan de hele groep, niet alleen 

aan de vragensteller. Merk je dat de kinderen het gesprek overnemen of een andere kant op sturen, 

dan kun je natuurlijk zeggen dat je nu eerst verder gaat met je eigen verhaal. 

• Kijk niet alleen naar de stoere pratende studenten, maar ook naar de stille kinderen. Als je vragen 

stelt kun je beurten geven of juist stille kinderen iets vragen en bij je verhaal te betrekken. 

• Kinderen vinden “echte” wetenschap interessant. Bij het bepalen van het resultaat van een proef is 

het daarom goed om echt een conclusie trekken door het resultaat. 

• Zorg dat iedereen alles kan zien wat je doet/ laat zien. 

• Vraag, als het kan, een kind naar voren om iets voor te doen. Een, twee of drie is genoeg; als de helft 

iets mag dan heeft de andere helft het idee dat ze NIET mochten, terwijl het bij een of twee gewoon 

voelt als mazzel hebben. 
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