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Naar meer waarde 
in museumeducatie
educatiewaarde | Carla van Boxtel



Kinderen tijdens museumles ‘Kunstmaten’, onderdeel van het Boijmans taal- en rekenprogramma. Foto: Museum Boijmans Van Beuningen



Ambities, didactische 
uitdagingen en 
professionalisering
Musea vertellen aan de hand van hun collectie 
verhalen. Daarmee zijn het rijke omgevingen waar niet 
alleen de nieuwsgierigheid wordt geprikkeld, maar 
mensen ook kennis kunnen construeren en betekenis 
kunnen geven. Deze educatieve waarde zou het hart 
van elk museum moeten vormen. Welke educatieve 
ambities passen bij de uitdagingen van deze tijd en 
de nabije toekomst? Ambities die musea hebben op 
het terrein van educatie reflecteren verschillende 
onderwijsoriëntaties. Die oriëntaties zijn niet nieuw 
en komen vaak in combinatie met elkaar voor.1 De 
concrete invulling is echter steeds aan verandering 
onderhevig onder invloed van de maatschappelijke 
dynamiek. Ik zal de vraag welke educatieve ambities 
bij de uitdagingen van deze tijd horen vanuit drie 
oriëntaties bespreken.2 Vervolgens ga ik in op 
implicaties voor de didactische aanpak en de vraag 
welke eisen dit stelt aan educatieve medewerkers. 
Tot slot doe ik aanbevelingen voor de wijze waarop 
de noodzakelijke kennis ontwikkeld en verspreid 
zou kunnen worden via verschillende vormen van 
samenwerking en onderzoek. 

Ambities
Bij de inhoudsgerichte oriëntatie staat de ambitie om 
bepaalde inhouden te willen overdragen centraal. De 
inhoudelijke oriëntatie hangt uiteraard sterk samen 
met de collecties waarover musea beschikken. Een 
museum met een collectie realistische kunstwerken 
biedt het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld een 
workshop aan met als doel kennisverwerving over 
deze kunststroming. Wanneer musea hun educatieve 
doelstellingen alleen afleiden van de inhoud van de 
collectie is het risico groot dat de kennis die ze willen 
overdragen niet vanzelfsprekend relevant en betek-
enisvol is voor alle bezoekers en dat het leren dat in 
gang wordt gezet zich beperkt tot het verwerven van 
kennis.  
  In het onderwijsveld en de onderwijswetenschap-
pen is sprake van een omslag van het overdragen van 
kennis als doel op zich naar het kunnen gebruiken van 
kennis in diverse contexten en het creëren van nieuwe 

kennis en betekenissen. De lerende verwerft de con-
cepten en vaardigheden die kenmerkend zijn voor 
een domein om verschijnselen te begrijpen en inter-
preteren en om zelf oplossingen of nieuwe kennis 
of producten te kunnen creëren. Het gaat dus niet 
alleen om het ‘weten dat…’, maar ook om het kun-
nen ‘denken en creëren met’ deze kennis.3 Onlangs 
benadrukte de Onderwijsraad het belang hiervan 
onder de noemer ‘twenty-first century skills’.4 Wat 
geleerd kan worden in een museale context betreft 
dus een samenhangend geheel van betekenisvolle 
kennis, vaardigheden en attitudes.  
  Het is voor musea een uitdaging om deze doelen 
specifiek te maken voor de heel uiteenlopende doel-
groepen die zij bedienen. Wat betekent ‘naar kunst 
leren kijken’, ‘experimenteren’ of ‘inleven in het 
verleden’ voor kinderen van een kinderdagverblijf? 
Wat betekent het voor scholieren uit het voortgezet 
onderwijs, voor gezinnen, of de bezoeker op de 
website van het museum? Veel musea richten zich in 
hun algemene doelstellingen op ontwikkeling van 
attitudes, zoals een onderzoekende houding of het 
vermogen om met een diversiteit aan perspectieven 
om te gaan. Het blijft echter vaak onduidelijk wat 
deze doelen in de ogen van het museum precies 
inhouden en ook hoe de gekozen educatieve aanpak 
precies bijdraagt aan de realisatie van die doelen. Elk 
doel vraagt immers om daarbij passende leeractivi-
teiten. 
  Bij de op persoonlijke ontwikkeling gerichte oriëntatie 
staat de persoonlijke ontwikkeling van individuen 
vanuit hun interesses, voorkennis en opvattingen 
centraal. Musea kunnen kinderen, jongeren en vol-
wassenen helpen ontdekken wie ze (kunnen) zijn 
en waar hun talenten liggen en deze tevens helpen 
ontwikkelen. Cultureel erfgoed levert een belan-
grijke bijdrage aan ons identiteitsbesef.5 Onderwijs 
over dit erfgoed kan jongeren en volwassenen dus 
zicht geven op hun identiteit. Dat vraagt wel om een 
benadering waarin aandacht is voor reflectie op wat 
erfgoed voor anderen, maar ook voor jezelf betekent 
en hoe deze betekenisgeving mede beïnvloed wordt 
door wie we zijn, maar ook wie we willen worden.6 
In musea lijkt een dergelijke meer reflectieve aanpak 
gericht op een bijdrage aan persoonlijke ontwikkel-
ing nog maar mondjesmaat aanwezig.  
  De afstemming van educatie op specifieke groepen 
en individuen is niet eenvoudig. Groepen laten zich 



steeds minder goed definiëren. Het proces van iden-
titeitsvorming is in onze hedendaagse samenleving 
complexer geworden. Mensen participeren in soms 
heel uiteenlopende gemeenschappen en praktijken, 
zoals gezin, werkomgeving, woonomgeving, vrije 
tijd en sociale media. Identiteit is dan ook gelaagd en 
dynamisch. Ondanks een zekere continuïteit is onze 
identiteit ook wat we op een bepaald moment in een 
specifieke situatie als identiteit naar voren brengen. 
Het is geen etiket dat mensen als het ware aankleeft. 
Mensen willen bijvoorbeeld niet zomaar als ‘oudere’ 

bestempeld worden met de verwachting dat ze zich 
daar in allerlei opzichten en alle situaties naar zullen 
gedragen. De afstemming op individuele interesses, 
ervaringen en voorkennis kan in het kader van  
museumeducatie dus niet geheel vooraf bedacht 
worden, maar zal deels gestalte moeten krijgen  
tijdens het bezoek aan het museum.  
  Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt 
dat veel talentvolle leerlingen in Nederland onder 
hun kunnen presteren. Daarbij wordt overigens 
vooral gelet op cognitieve prestaties, zoals lees- en 
rekenvaardigheid. Maar talentontwikkeling moet 
breder worden opgevat. De Onderwijsraad bena-
drukte onlangs dat de samenleving behoefte heeft 
aan creativiteit, probleemoplossend vermogen, 
samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, 
zorgzaamheid en vakmanschap.7 Voor alle leerlingen 
is het van belang dat ze uitgedaagd worden, binnen 
en buiten de klas, om hun eigen specifieke talenten, 
op welk terrein dan ook, te ontplooien.  
  Musea zouden hierin een grotere rol kunnen 
nemen door het aanbieden van kennisrijke en uit-
dagende leercontexten en door het mogelijk maken 
van individuele trajecten. De peer-to-peer program-
ma’s die een aantal musea aanbiedt passen bijvoor-
beeld goed bij de ambitie van talentontwikkeling. 
Musea zouden vanuit de op persoonlijke ontwik-
keling gerichte oriëntatie ook de ambitie moeten 
hebben om bij te dragen aan de ontwikkeling van 
een positieve leeridentiteit bij kinderen, jongeren 
en volwassenen die in cognitief opzicht niet tot de 

‘toppers’ behoren.8 Juist voor hen is de ervaring dat 
leren leuk kan zijn en hun eigen talenten ertoe doen 
belangrijk. 
 De maatschappijgerichte oriëntatie tot slot richt zich 
op een bijdrage aan een betere samenleving. Veel 
hedendaagse musea hebben de ambitie om met ed-
ucatie een verbindende rol te spelen en maatschap-
pelijke kwesties onder de aandacht te brengen. Het 
museum behoort een plaats te zijn waar kinderen en 
volwassenen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen 
kunnen uitwisselen en kunnen nadenken en debat-

teren over maatschappelijk relevante kwesties. Met 
educatieve activiteiten die gericht zijn op de directe 
omgeving van een museum kan het museum bijdra-
gen aan doelen als buurtvernieuwing, het tegengaan 
van sociale uitsluiting en de versterking van sociale 
cohesie. Dergelijke doelen vragen om samenwerking 
met andere organisaties, zoals welzijnsinstellingen, 
lokale media, bibliotheken en verenigingen.  
Een belangrijke uitdaging is hoe dergelijke ‘grote 
doelen’ uit te werken in concrete educatieve ac-
tiviteiten. Musea zouden zich kunnen richten op 
het ontlokken en begeleiden van processen die van 
belang zijn voor het realiseren van zulke doelen, 
zoals het vergelijken van en reflecteren op verschil-
lende perspectieven en de dialoog aangaan over 
maatschappelijke kwesties. De maatschappijgerichte 
oriëntatie vraagt overigens ook om zelfreflectie bij 
de musea. Op welke wijze vormen de verhalen die zij 
presenteren ankers voor specifieke identiteiten, in 
hoeverre zijn ze op kennisconstructie (in plaats van 
overdracht) en dialoog gericht? 

Didactische uitdagingen
Wanneer ambities helder zijn moeten passende 
pedagogisch-didactische aanpakken ontwikkeld, 
gerealiseerd en geëvalueerd worden. De ambities en 
ontwikkelingen die hierboven genoemd worden, 
vragen volgens mij om het kunnen toepassen van 
verschillende vormen van activerende didactiek, 
‘vak’didactische kennis en dialogisch onderwijs. 
Zowel in scholen als in musea is sprake van een 

 De afstemming van educatie op specifieke groepen en individuen 

is niet eenvoudig. Groepen laten zich steeds minder goed definiëren 



verschuiving van het willen overdragen van kennis 
en betekenissen naar het in interactie met de lerende 
of bezoeker construeren van kennis en betekenissen.9  
  Musea sluiten bij deze ontwikkeling aan door 
meer nadruk te leggen op het actief exploreren, 
creëren en uitwisselen. In een ‘klassieke’ rondleiding 
luisteren bezoekers vooral naar de rondleider die 
toelichting geeft bij een reeks museumobjecten met 
de bedoeling zijn of haar kennis over te dragen. In 
een ‘interactieve’ rondleiding is meer sprake van 
samen kijken, nadenken, praten over objecten en 
betekenis geven. Door vragen te stellen wordt een 
dialoog met de bezoeker in gang gezet en kan de 
rondleider de bezoeker aanzetten tot zinvolle leer-
activiteiten als activering van voorkennis, reflectie, 
inleven en het innemen van een ander perspectief.  
  Bij het inzetten van activerende didactiek moet 
goed nagedacht worden over welk soort activiteiten 
bijdragen aan specifieke doelstellingen. Dat vraagt in 
feite om vakdidactische kennis. Wanneer een his-
torisch museum bij wil dragen aan de ontwikkeling 
van historisch tijdsbesef, dan zijn het maken van 
vergelijkingen tussen heden en verleden en het con-
textualiseren van historische objecten en verhalen 
bijvoorbeeld zinvolle activiteiten. Om creativiteit te 
bevorderen zijn weer andere activiteiten van belang. 
 Nauw gerelateerd aan de verschuiving naar een 
meer activerende didactiek is de toenemende ge-
richtheid op beleving.10 In een museum kun je niet 
alleen zien hoe een Romeins soldaat gekleed was, 
je kunt ook ervaren hoe zwaar die helm was. Met 
3D-technieken kun je als het ware binnentreden in 
de wereld van een schilderij. Leerervaringen in mu-
sea zijn ervaringen die ingebed zijn in fysieke actie en 
gepaard gaan met een prikkeling van alle zintuigen. 
Dit sluit aan bij recente theorieën over ‘embodied 
cognition’.11 Deze visie op leren stelt dat kennis ver-

ankerd is in lichamelijke actie, emoties en perceptie.  
  De belevingsgerichte aanpak roept echter ook 
vragen op. Gaat een multimediale ervaring ten koste 
van de kracht van objecten? Resulteert een overdaad 
aan zintuiglijke prikkeling niet in cognitieve overbe-
lasting die het leren eerder hindert dan faciliteert? 
Wat is de rol van emoties? Moeten musea deze wel 
bewust ‘manipuleren’? Is beleving alleen voldoende 
om te resulteren in leren of moet het samen gaan 
met bijvoorbeeld contextualisering en reflectie? 
 Veel musea kiezen in hun educatie voor een aan-
pak waarin het actief exploreren en onderzoeken 
centraal staat. Onderzoekend leren is echter niet 
per definitie dialogisch. Waarom is bevorderen van 
dialoog van belang? Dialogisch onderwijs betekent 
dat het onderzoeken, creëren en betekenis geven 
een gezamenlijke onderneming is waarin ervarin-
gen, voorkennis en associaties verwoord worden en 
waarin mensen over en weer op elkaar reageren.12 
Die interactie is geen doel op zich, maar zou in 
gang moeten worden gezet en ondersteund met 
het oog op specifieke doelstellingen en om een 
betere aansluiting op leerbehoeften van individuele 
bezoekers te kunnen realiseren.  
  Dialoog vraagt ook om het aanreiken en ontlok-
ken van verschillende perspectieven. Dat betekent 
dat educatoren in musea de pluriformiteit van ver-
halen en betekenissen gerelateerd aan de museum-
collectie en presentatie moeten kennen. Aansluiting 
bij de dynamische opvatting van cultureel erfgoed 
impliceert dat musea geen essentialistisch verhaal 
over de betekenis van een museumobject moeten 
overdragen, maar moeten werken vanuit het besef 
dat sprake is van een continu en sociaal proces van 
betekenisgeven en van multiperspectiviteit.13  

Educatoren
Wat educatieve medewerkers, zoals museumdo-
centen, hoofden publiek en educatie en rondleiders 
precies zouden moeten kennen en kunnen om de 
educatieve waarde van musea goed tot zijn recht te 
laten komen, is nog nauwelijks gedefiniëerd.14 Tran 
en King formuleerden voor educatoren in science 
museums een gewenste kennisbasis. 15 Educatoren 
moeten volgens hen kunnen functioneren in een 
(fysieke, sociale, temporele) context die unieke mo-
gelijkheden biedt, maar ook beperkingen heeft voor 
leren. Ze moeten kunnen voortbouwen op de (vaak 
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heel uiteenlopende) interesses, referentiekaders en 
achtergronden van een diversiteit aan bezoekers. 
Ze moeten objecten kunnen toelichten en ze doel-
gericht kunnen gebruiken in een verhaal, uitleg 
of betekenisvol gesprek dat bijdraagt aan gestelde 
doelen. Dit vereist niet alleen (vak)didactische en 
pedagogische kennis en vaardigheden, maar ook 
inhoudelijke. Volgens Tran en King is het verder 
belang rijk dat educatoren op de hoogte zijn van 
constructivistische en sociaal-culturele leertheorieën 
waarin leren als een actief, sociaal en gesitueerd pro-
ces van betekenisconstructie wordt beschreven. De 
bezoeker moet uitgenodigd worden tot kijken, con-
textualiseren, onderzoeken, het stellen van vragen, 
kritisch en creatief denken, discussie en reflectie.16  

Samenwerking en onderzoek
De functies van educatief medewerker en rondleider 
in een museum zijn in Nederland sinds de jaren vijftig 
professies in ontwikkeling.17 Het ontbreekt hen echter 
nog steeds aan een gemeenschappelijke vaktaal die 
kenmerkend is voor een professie en die gebruikt kan 
worden om praktijksituaties te analyseren, problemen 
te benoemen en op te lossen.18 Dit heeft onder andere 
te maken met de verschillende achtergronden van 
educatieve medewerkers en rondleiders, verschillende 
collecties en doelstellingen, het feit dat weinig profes-
sionaliseringsactiviteiten specifiek gericht zijn op deze 

groep en er nog weinig wetenschappelijk onderzoek 
is naar het leren en onderwijzen in musea. Voor de 
noodzakelijke professionalisering noem ik hier twee 
zaken die van belang zijn: versterking van samenwerk-
ing en onderzoek.  
 Ten aanzien van samenwerking kan een onder-
scheid worden gemaakt tussen collegiale samenwer-
king en multiprofessionele samenwerking. Collegiale 
samenwerking betreft samenwerking tussen educa-
tieve medewerkers van verschillende musea in duur-
zame netwerken. Op netwerkbijeenkomsten zouden 
niet alleen good practices gedeeld moeten worden, maar 
moet iedereen elkaar ook als critical friends kunnen 
be vragen, dilemma’s voorleggen en samen mislukkin-
gen analyseren. Ze kunnen tevens overleggen over de 
wijze waarop betekenis- en kennisproductie meer in 
het hart van de museale organisatie komen. Hoe kan 
de educatieve waarde een rol spelen bij collectievor-
ming en tentoonstellingsbeleid? 
  Multiprofessionele samenwerking betreft samen-
werking tussen mensen met een verschillende pro-
fessie. Educatieve medewerkers moeten duurzame 
samenwerking realiseren met leraren, andere cul-
turele instellingen zoals archieven of bibliotheken 
en lokale organisaties zoals voor naschoolse opvang. 
Hoe kunnen we elkaars expertise beter benutten? We 
kennen in Nederland relatief weinig grootschalige 
educatieve projecten waarin diverse musea in een 

Foto: Amsterdam Museum, Jeroen Oerlemans



stad of regio samenwerken met scholen en andere 
instellingen. In New York City is in het project ‘Urban 
Advantage’ bijvoorbeeld aandacht voor professio-
nalisering van docenten, schoolleiders en ouder-
coördinatoren in de school en wordt een programma 
ontwikkeld waarin scholieren over verschillende jaren 
heen diverse musea bezoeken.19  
  Het is opmerkelijk dat, gezien het grote aantal 
musea in Nederland en het feit dat die musea jaarlijks 
veel scholieren over de vloer hebben en daarnaast 
ook educatieve activiteiten uitvoeren gericht op 
andere doelgroepen (zoals families met kinderen, 
medewerkers van bedrijven of immigranten die een 
inburgeringscursus volgen) in Nederland nauwelijks 
wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt naar het 
leren en onderwijzen in musea. Je zou dit type onder-
zoek verwachten bij universiteiten en hogescholen 
die onderwijs verzorgen gericht op musea.20 Maar dat 
onderzoek is er nauwelijks.21  
  Musea en onderzoeksgroepen aan universiteiten 
en hogescholen zouden veel meer dan nu het geval is 
samen kunnen werken aan onderzoek. Er is bij univer-
siteiten en hogescholen veel relevante expertise, zoals 
didactische en vakdidactische expertise (bijvoorbeeld 
over het onderwijzen van geschiedenis en kunst, of 

het bevorderen van een onderzoekende houding), 
expertise ten aanzien van communicatie, dialogisch 
onderwijs, interesse, motivatie, leren met nieuwe me-
dia (bijvoorbeeld augmented reality, game-based learning) 
en embodied cognition.  
  Onderzoeksvragen kunnen meer theoretisch of 
empirisch van aard zijn en zowel fundamenteel als 
praktijkgericht. Wat betekenen sociaal-culturele en 
sociaal-constructivistische perspectieven op leren 
voor museumeducatie? In hoeverre reflecteren mu-
sea in hun educatieve activiteiten een dynamisch 
begrip van erfgoed, cultuur en identiteit?22 Hoe speelt 
authenti citeit een rol in het construeren van beteke-
nissen door bezoekers? Is er een verschil tussen het 
leren over kunstobjecten in de klas aan de hand van 
(digitale) afbeeldingen en het leren aan de hand van 
de authentieke objecten in een museale ruimte? Hoe 
stimuleer je participatief en dialogisch leren in het 
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kader van een educatieve rondleiding en wat betekent 
participatief en dialogisch leren voor de inrichting 
van het museum? Wat is uit internationaal onderzoek 
bekend over de opbrengsten van een bezoek aan het 
museum door groepen leerlingen? Hoe kan aanslui-
ting worden gevonden bij zowel actuele maatschap-
pelijke discussies als de individuele belevingswereld? 
In hoe verre voeden musea bij jongeren het besef dat 
cultuur waarde heeft? Hoe beïnvloeden de sociaal-
economische en culturele achtergrond van bezoekers 
hun waardering voor bepaalde educatieve activiteiten, 
hun explorerend gedrag en de inhouden van conver-
saties? Met welke instrumenten kunnen we de kwali-
teit van het leren en onderwijzen in een museum in 
kaart te brengen? Welke methodieken zijn het meest 
effectief wanneer we binnen het museum exploratief 
gedrag van kinderen wil bevorderen?  
  Er zou ook meer ontwerponderzoek uitgevoerd 
kunnen worden. Op basis van een grondige probleem-
analyse kan men een concrete museumles of gehan-
teerde didactiek (her)ontwerpen en onderzoeken 
in hoeverre dit het gestelde probleem oplost of de 
educatieve activiteit verbetert.Naast samenwerking 
met onderzoekers op universiteiten en hogescholen 
zouden er ook binnen de musea meer educatieve 
medewerkers werkzaam moeten zijn die in het muse-
um onderzoek doen gericht op educatie.23 

Tot slot
Elk museum zou zich de vraag moeten stellen welke 
ambities zij hebben ten aanzien van het benutten 
van hun collectie voor de ontwikkeling van bij die 
collectie passende kennis, vaardigheden en attitu-
des. En op welke wijze wil het museum bijdragen aan 
de persoonlijke ontwikkeling van bezoekers en aan 
een betere samenleving? Vindt het museum de ene 
oriëntatie belangrijker dan de andere en hoe ver-
bindt het de verschillende oriëntaties met elkaar? De 
uitdaging is om vanuit de (verschillende) oriëntaties 
doelen voor het museum als geheel te formuleren, 
maar ook voor specifieke tentoonstellingen of acti-
viteiten en voor verschillende groepen die het mu-
seum wil bereiken. Het definiëren van die ambities 
en doelstellingen met betrekking tot educatie is geen 
kwestie van marketing. Het gaat niet om het ‘verpak-
ken’ van educatieve doelstellingen in fraaie, maar 
leeg blijvende hulzen, en ook niet om het verhogen 
van bezoekersaantallen.  

  Het gaat om de vraag wat educatie voor meer-
waarde kan geven aan museumbezoek. Om die 
meerwaarde te realiseren en te versterken is verdere 
professionalisering en expertiseontwikkeling ten 
behoeve van kwaliteitsverbetering van museum-
educatie hard nodig. Deze professionalisering en 
expertiseontwikkeling kan gerealiseerd worden door 
versterking van samenwerking en het stimuleren van 
onderzoek.

Carla van Boxtel is hoogleraar Vakdidactiek, in het bij-
zonder van geschiedenisonderwijs aan de Universiteit van 
Amsterdam (UvA). Daarvoor was zij bijzonder hoogleraar 
Historische Cultuur en Educatie aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en universitair hoofddocent bij de Interfacultaire 
Lerarenopleiding van de UvA. Haar onderzoek richt zich op 
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