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MuseumJeugdUniversiteit: ontmoeting tussen
wetenschap, collectie en kinderen
Kindercolleges over natuur, geschiedenis, kunst en cultuur dit voorjaar van start in
negentien musea
De nieuwe collegereeksen van de succesvolle MuseumJeugdUniversiteit voor nieuwsgierige kinderen (8
t/m 12 jaar) gaan in februari 2012 van start in negentien musea door het hele land. In Leiden, Rotterdam,
Utrecht, Assen, Borger, Enschede, Venlo en Maastricht vertellen wetenschappers, museummedewerkers
en experts over spannende, grappige en opmerkelijke onderwerpen die gerelateerd zijn aan de
museumcollecties. Zo laat politicus en kernfysicus Diederik Samsom in Museum Boerhaave zien wat
kernenergie precies is. In het Universiteitsmuseum Utrecht ontdekken kinderen wat er gebeurt als het
klimaat verandert en in het Natuurhistorisch Museum Maastricht wordt besproken of vleermuizen
bloeddorstig zijn. Inschrijven kan via www.museumjeugduniversiteit.nl.
Vragen als ‘Waarom zijn Griekse standbeelden meestal bloot?’, ‘Hoe overleef je zonder koelkast?’, ‘Is ziek
zijn gezond?’ en ‘Wonen er altijd ridders in een kasteel?’ komen aan bod tijdens de nieuwe reeks
kindercolleges van de MuseumJeugdUniversiteit. Met de colleges willen de musea nieuwsgierige kinderen
van 8 tot 12 jaar op een laagdrempelige, maar niet minder serieuze manier kennis laten maken met
museumcollecties en met de verhalen die ze als wetenschappelijk instituut kunnen vertellen. De sprekers zijn
wetenschappelijk medewerkers van de musea of gerenommeerde wetenschappers van grote landelijke
universiteiten. Ze vertellen de kinderen wat ze altijd al wilden weten over de natuur, geschiedenis, kunst en
cultuur. Tijdens de colleges kunnen kinderen naar hartenlust vragen stellen en soms zelfs echte
museumstukken aanraken en proefjes doen.
Een collegekaart voor vier lezingen kost € 20, voor vijf lezingen € 25. Die prijs is inclusief diploma en
museumentree op de dag van het college. De lezingen worden gehouden op woensdag of zondag. Een
compleet overzicht van alle colleges staat op www.museumjeugduniversiteit.nl. Aanmelden is noodzakelijk,
in elk museum is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
De MuseumJeugdUniversiteit is in 2009 begonnen door het Rijksmuseum van Oudheden, in samenwerking
met de Universiteit Leiden. Inmiddels worden in negentien musea kindercolleges gegeven. In Utrecht zijn er
colleges in het Universiteitsmuseum, in Rotterdam in het Maritiem Museum, het Nederlands
Architectuurinstituut (NAi), het Natuurhistorisch en Streekmuseum Krimpenerwaard. In Leiden kunnen
kinderen terecht in Naturalis, Museum Volkenkunde, Museum Boerhaave, Hortus botanicus, het
Rijksmuseum van Oudheden, Museum De Lakenhal/Regionaal Archief Leiden, Kasteel Duivenvoorde en
Huygensmuseum Hofwijck. In Venlo heeft het Limburgs Museum een reeks samengesteld, in Assen het
Drents Museum, in Borger het Hunebedcentrum, in Maastricht het Natuurhistorisch Museum en in Enschede
het Rijksmuseum Twenthe en TwentseWelle.
De MuseumJeugdUniversiteit wordt mede mogelijk gemaakt door Shell Nederland, en werkt samen met
kinderkrant Kidsweek en de VSC (Vereniging van samenwerkende centra en musea in wetenschap en
techniek).
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