
 

1 
 

Antwerpse Musea: overzicht NT2- lespakketten 

 

Websites 

 Atlas, inburgering & integratie (ex Huis van het Nederlands) 
 
o Websites:  

 Huis van het Nederlands: pagina voor docenten NT2 
http://www.nt2antwerpen.be/lesmateriaal en pagina taalpromotie 
http://www.nt2antwerpen.be/projecten  

 Nederlands oefenen, luik voor organisaties: 
http://www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/doe-mee-met-projecten  

 
o Materiaal: 

 Babbel & Bezoek een museum: http://www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/babbel-en-
categorie/babbel-en-bezoek-een-museum  

 
 

 Faronet: overkoepelend voor de musea 
 
o methodiek en uitgewerkte oefeningen per museum om over objecten uit het museum te praten: 

http://www.faronet.be/dossier/musea-in-dialoog/vertellen-over-objecten-talking-points 
o Nederlands oefenen in het museum: http://www.faronet.be/dossier/musea-in-dialoog/nederlands-

tweede-taal-in-het-museum 
 

 Individuele musea: Meer info over de musea en over de collecties, de rondleidingen en eventueel 
oefeningen voor een voorbereidende les en/of een nabespreking in de les vind je op de websites van 
de musea. 

 
  

http://www.nt2antwerpen.be/lesmateriaal
http://www.nt2antwerpen.be/projecten
http://www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/doe-mee-met-projecten
http://www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/babbel-en-categorie/babbel-en-bezoek-een-museum
http://www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/babbel-en-categorie/babbel-en-bezoek-een-museum
http://www.faronet.be/dossier/musea-in-dialoog/vertellen-over-objecten-talking-points
http://www.faronet.be/dossier/musea-in-dialoog/nederlands-tweede-taal-in-het-museum
http://www.faronet.be/dossier/musea-in-dialoog/nederlands-tweede-taal-in-het-museum


 

2 
 

1. MAS           www.mas.be  

 
In het MAS|Museum aan de Stroom maak je kennis met Antwerpen in de wereld en met de wereld in 
Antwerpen. Gebruik al je zintuigen om het rijke verleden van de stad, de stroom, de haven en de 
wereld te ontdekken. Geniet van het adembenemende uitzicht op de stad en laat je verrassen door de 
vele grote en kleine details van deze architecturale parel. 
 
Aanbod voor NT2 

 MAS biedt een MAStour voor anderstaligen aan met gids. (niet op donderdagavond) 
http://www.mas.be/nl/pagina/mas-tour-voor-anderstaligen 

 MAS heeft ook een doe-het-zelf-pakket voor leerkrachten ontwikkeld zodat zij ook zelf hun klas 
kunnen rondleiden. Leerkrachten kunnen de handleiding (http://www.mas.be/nl/pagina/mas-tour-
voor-anderstaligen) downloaden. Materiaal voor de bijhorende interactieve opdrachten kan je 
gratis reserveren bij de balie van het MAS: balie.mas@stad.antwerpen.be of 03 338 44 00.  

 
Praktisch: 

 Open van dinsdag tot zondag van 10.00 tot 17.00 
 Adres: Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen - 03 338 44 00 
 Reserveer een rondleiding met gratis gids bij de taalpromotieambassadeur van de school. 
 De laatste donderdag van de maand is één museumzaal tot 21 uur geopend. Welke 

museumzaal geopend is kun je terug vinden in de kalender op de website. Schoolgroepen komen 
gratis binnen en leerkrachten mogen zelf hun klas rondleiden. Ze moeten een week vooraf hun 
tickets reserveren bij: Visit Antwerpen, Grote Markt 15, 2000 Antwerpen, tel 03 232 01 03, 
tickets@visitantwerpen.be  

 
 

2. Red Star Line Museum        www.redstarline.be 

 
Twee miljoen passagiers maakten met de stoomschepen van Red Star Line de oversteek van Antwerpen 
naar Noord-Amerika. Hun verhaal, dat van de rederij die hen vervoerde en dat van de stad en de haven 
waaruit ze vertrokken, staan centraal. 
 
Aanbod voor NT2 

 Bezoek het Red Star Line museum met een gids. Speciaal voor cursisten NT2 ontwikkelde het Red 
Star Line Museum de rondleiding ‘Bestemming Antwerpen’. Docenten vinden op de website 
aanvullend lesmateriaal dat inspiratie biedt om aan de slag te gaan met de verhalen van de 
cursisten. http://www.redstarline.be/nl/activiteit/bestemming-antwerpen. 

 Maar ook zonder gids is een museumbezoek een spannende reis. Op de website 
http://www.redstarline.be/nl/pagina/museumbezoek-met-de-klas-zonder-gids  docenten een 
handleiding om zelf rond te leiden en aanvullend lesmateriaal.  

 Red Star Line Museum organiseert maandelijks een gratis nocturne voor NT2-cursisten en 
Inburgeraars. Er zijn dan geen rondleidingen met gids. Het educatief materiaal biedt docenten 
inspiratie om zelf rond te leiden.  
Reservaties: https://www.vizzualforms.com/f/6dVr3QYWeczZUV0d  

 
Praktisch: 

 Open van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 
 Adres: Montevideostraat 3, 2000 Antwerpen - 03 298 27 70 
 Reserveer een rondleiding met gratis gids bij de taalpromotieambassadeur van de school. 
 Interesse in een andere rondleiding in het Red Star Line Museum? Raadpleeg de website 

  

http://www.mas.be/
http://www.mas.be/nl/pagina/mas-tour-voor-anderstaligen
http://www.mas.be/nl/pagina/mas-tour-voor-anderstaligen
http://www.mas.be/nl/pagina/mas-tour-voor-anderstaligen
mailto:balie.mas@stad.antwerpen.be
mailto:tickets@visitantwerpen.be
http://www.redstarline.be/
http://www.redstarline.be/nl/activiteit/bestemming-antwerpen
http://www.redstarline.be/nl/pagina/museumbezoek-met-de-klas-zonder-gids
http://www.redstarline.be/nl/nt2nocturne
http://www.redstarline.be/nl/activiteit/bestemming-antwerpen
https://www.vizzualforms.com/f/6dVr3QYWeczZUV0d
http://www.redstarline.be/nl/content/met-de-klas-naar-het-museum-1
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3. Museum Plantin-Moretus     www.museumplantinmoretus.be  

 
Het Museum Plantin-Moretus (MPM) is het woonhuis met uitgeverij-drukkerij van de familie Plantin-
Moretus. Het atelier van de belangrijkste 16de eeuwse drukkerij ligt er na 440 jaar bij alsof de zetters, 
lettergieters, drukkers en proeflezers elk moment hun werkdag kunnen aanvatten. De oudste 
drukpersen ter wereld staan er. 
 
Aanbod voor NT2 

 Voor leerkrachten uit het secundait- en volwassenenonderwijs ontwikkelde MPM een toolbox vol 
opdrachten, tips en tricks om zelf aan de slag te gaan: 
http://www.museumplantinmoretus.be/Museum_PlantinMoretus_NL/PlantinMoretusNL/PlantinM
oretusNL-Activiteiten/PlantinMoretusNL-Activiteiten-Scholen/Scholen-Leerkrachten/Toolbox-voor-
leerkrachten.html  

 Voor NT2-cursisten en laaggeletterde jongeren is er de aangepaste rondleiding Luisterogen: een 
kaartenset waarmee laaggeletterde jongeren en volwassenen) kennis kunnen maken met het 
museum en haar collecties. Tegelijk leren zij nieuwe Nederlandse woorden. Luisterogen wil ook de 
leefwereld en de sociale vaardigheden van de doelgroep op een creatieve manier verruimen. 
http://www.museumplantinmoretus.be/Museum_PlantinMoretus_NL/PlantinMoretusNL/PlantinM
oretusNL-Activiteiten/PlantinMoretusNL-Activiteiten-Scholen/PlantinMoretusNL-Activiteiten-
Scholen-Volwassenenonderwijs.html 

 NT2-cursisten kunnen via het aanbod Rondleidingen met gratis gids ook een workshop gieten-
zetten-drukken, etsen of boekbinden volgen. 

 
Praktisch: 

 Open: dinsdag tot zondag van 10.00 tot 17.00 u 
 Adres: Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen - 03 221 14 50 
 Reserveer een rondleiding met gratis gids of een workshop bij de taalpromotieambassadeur 

van de school. 
 
 

4. Het Letterenhuis       www.letterenhuis.be 

 
Wil je de handschriften van Conscience, Van Ostaijen of Elsschot zien? Neem je graag een duik in de 
geschiedenis van de Vlaamse literatuur nemen? Grote en kleine verhalen, onooglijke kladjes en 
oogstrelende boekwerken, vergeten parels en onvergetelijke klassiekers, Conscience en Claus, 
Antwerpen en Reetveerdegem, … in het Letterenhuis. 
 
Aanbod voor NT2 

 Het geleid bezoek Waar of niet waar? is een laagdrempelige kennismaking met het Letterenhuis 
én met en de Vlaamse literatuur in de 19de en de 20ste eeuw. Er wordt niet uitgegaan van kennis 
over literatuur of geschiedenis, de nadruk ligt op kijken en spreken. De aanpak is geschikt voor 
verschillende NT2 niveaus (vanaf 1.2 tot 3 - indicatief). 
http://www.letterenhuis.be/Museum_Letterenhuis_NL/LetterenhuisNL/LetterenhuisNL-
Bezoeken/LetterenhuisNL-Bezoeken-Scholen/Waar-of-niet-waar.html  

 
Praktisch: 

 Open: dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 
 Adres: Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen - 03 222 93 20 
 Reserveer een rondleiding met gratis gids bij de taalpromotieambassadeur van de school. 

 
  

http://www.museumplantinmoretus.be/
http://www.museumplantinmoretus.be/Museum_PlantinMoretus_NL/PlantinMoretusNL/PlantinMoretusNL-Activiteiten/PlantinMoretusNL-Activiteiten-Scholen/Scholen-Leerkrachten/Toolbox-voor-leerkrachten.html
http://www.museumplantinmoretus.be/Museum_PlantinMoretus_NL/PlantinMoretusNL/PlantinMoretusNL-Activiteiten/PlantinMoretusNL-Activiteiten-Scholen/Scholen-Leerkrachten/Toolbox-voor-leerkrachten.html
http://www.museumplantinmoretus.be/Museum_PlantinMoretus_NL/PlantinMoretusNL/PlantinMoretusNL-Activiteiten/PlantinMoretusNL-Activiteiten-Scholen/Scholen-Leerkrachten/Toolbox-voor-leerkrachten.html
http://www.museumplantinmoretus.be/Museum_PlantinMoretus_NL/PlantinMoretusNL/PlantinMoretusNL-Activiteiten/PlantinMoretusNL-Activiteiten-Scholen/PlantinMoretusNL-Activiteiten-Scholen-Volwassenenonderwijs.html
http://www.museumplantinmoretus.be/Museum_PlantinMoretus_NL/PlantinMoretusNL/PlantinMoretusNL-Activiteiten/PlantinMoretusNL-Activiteiten-Scholen/PlantinMoretusNL-Activiteiten-Scholen-Volwassenenonderwijs.html
http://www.museumplantinmoretus.be/Museum_PlantinMoretus_NL/PlantinMoretusNL/PlantinMoretusNL-Activiteiten/PlantinMoretusNL-Activiteiten-Scholen/PlantinMoretusNL-Activiteiten-Scholen-Volwassenenonderwijs.html
http://www.letterenhuis.be/
http://www.letterenhuis.be/Museum_Letterenhuis_NL/LetterenhuisNL/LetterenhuisNL-Bezoeken/LetterenhuisNL-Bezoeken-Scholen/Waar-of-niet-waar.html
http://www.letterenhuis.be/Museum_Letterenhuis_NL/LetterenhuisNL/LetterenhuisNL-Bezoeken/LetterenhuisNL-Bezoeken-Scholen/Waar-of-niet-waar.html
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5. Middelheimmuseum      www.middelheimmuseum.be  

 
Het Middelheimmuseum is uniek in kunststad Antwerpen. In een bijzondere setting biedt het 
openluchtmuseum een boeiend overzicht van meer dan honderd jaar beeldende kunst.  
Het Middelheimmuseum heeft geen uitgewerkt educatief pakket voor NT2. Gidsen geven wel 
aangepaste rondleidingen waarin ze het taalniveau afstemmen op de groep anderstaligen.  Je kunt met 
je groep een rondleiding boeken of zelf het museum ontdekken. 

 Het aanbod voor volwassenen vind je op 
http://www.middelheimmuseum.be/Museum_Middelheim_NL/MiddelheimNL/MiddelheimNL-
Activiteiten/Activiteiten-Volwassenen.html.  

 Er zijn ook gratis wandeling en creatieve ateliers: 
http://www.middelheimmuseum.be/Museum_Middelheim_NL/MiddelheimNL/MiddelheimNL-
Activiteiten/Activiteiten-Volwassenen/Activiteiten-Volwassenen-Ontdek-zelf-het-museum.html  

 
Praktisch: 

 Open van dinsdag tot zondag, uren afhankelijk van het seizoen 
 Adres: Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen - 03 288 33 60 
 Reserveer een rondleiding met gratis gids bij de taalpromotieambassadeur van de school. 

 
 

6. Rubenshuis         www.rubenshuis.be  

 
In het Rubenshuis woonde en werkte Peter Paul Rubens (1577-1640). Maak kennis met een meesterlijk 
schilder, maar ook met de familieman, de architect, de manager, de verzamelaar, de graficus en de 
societyfiguur. Heel wat kunstwerken zijn van de hand van de meester zelf. 
 
Het Rubenshuis heeft geen specifiek aanbod voor NT2. Je kunt met je groep een rondleiding boeken of 
zelf het museum ontdekken. Hat aanbod voor volwassenen en groepen vind je op 
http://www.rubenshuis.be/Museum_Rubenshuis_NL/RubenshuisNL/RubenshuisNL-
Activiteiten/RubenshuisNL-Activiteiten-Groepen.html 
 
Praktisch: 

 Open: dinsdag tot zondag van 10.00 tot 17.00 
 Adres: Wapper 9-11, 2000 Antwerpen - 03 201 15 55 
 Reserveer een rondleiding met gratis gids bij de taalpromotieambassadeur van de school. 

 
 
  

http://www.middelheimmuseum.be/
http://www.middelheimmuseum.be/Museum_Middelheim_NL/MiddelheimNL/MiddelheimNL-Activiteiten/Activiteiten-Volwassenen.html
http://www.middelheimmuseum.be/Museum_Middelheim_NL/MiddelheimNL/MiddelheimNL-Activiteiten/Activiteiten-Volwassenen.html
http://www.middelheimmuseum.be/Museum_Middelheim_NL/MiddelheimNL/MiddelheimNL-Activiteiten/Activiteiten-Volwassenen/Activiteiten-Volwassenen-Ontdek-zelf-het-museum.html
http://www.middelheimmuseum.be/Museum_Middelheim_NL/MiddelheimNL/MiddelheimNL-Activiteiten/Activiteiten-Volwassenen/Activiteiten-Volwassenen-Ontdek-zelf-het-museum.html
http://www.rubenshuis.be/
http://www.rubenshuis.be/Museum_Rubenshuis_NL/RubenshuisNL/RubenshuisNL-Activiteiten/RubenshuisNL-Activiteiten-Groepen.html
http://www.rubenshuis.be/Museum_Rubenshuis_NL/RubenshuisNL/RubenshuisNL-Activiteiten/RubenshuisNL-Activiteiten-Groepen.html
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7. Vleeshuis        www.museumvleeshuis.be 

 
Het Museum Vleeshuis belicht eeuwen klank, muziek en dans in Antwerpen. Verwacht geen klassiek 
instrumentenmuseum, maar een levendige reis naar de wereld achter de muziek! Maak kennis met het 
muziekleven in de stad. Met een kleine handcomputer ontdek je de klanken van de stad: oude 
speellieden, klokken in de toren, muziek in theaters, operazalen en kerken, kiosken en concertzalen, of 
gewoon binnenskamers. In een heuse danszaal speelt af en toe een dansorgel en kom je alles te weten 
over de dansmodes vanaf 1800. 
 
Het Vleeshuis heeft geen specifiek aanbod voor NT2. Je kunt met je groep een rondleiding boeken of 
zelf het museum ontdekken.  

 Het aanbod voor volwassenen en groepen vind je op 
http://www.museumvleeshuis.be/Museum_Vleeshuis_NL/VleeshuisNL/VleeshuisNL-
Activiteiten/VleeshuisNL-Activiteiten-Groepen.html  

 Je kunt ook zelf het museum ontdekken: 
http://www.museumvleeshuis.be/Museum_Vleeshuis_NL/VleeshuisNL/VleeshuisNL-
Activiteiten/VleeshuisNL-Activiteiten-Groepen/Groepen-ontdek-zelf-het-museum.html  

 
Praktisch: 

 Open: dinsdag tot zondag van 10.00 tot 17.00 u 
 Adres: Vleeshouwersstraat 38, 2000 Antwerpen, 03 292 61 00 
 Reserveer een rondleiding met gratis gids bij de taalpromotieambassadeur van de school. 

 
 

8. Museum Mayer van den Bergh    www.museummayervandenbergh.be  

 
Het Museum Mayer van den Bergh is een van de eerste musea die rond een privécollectie zijn 
gebouwd. Verzamelaar Fritz Mayer van den Bergh (1858-1901) was gepassioneerd door kunst en zijn 
tijd ver vooruit. Hij had een neus voor werken waar toen weinig mensen aandacht voor hadden en die 
intussen alom gewaardeerd worden. Zijn interesse ging vooral uit naar de kunst van de Nederlanden uit 
de late middeleeuwen en de renaissance (14de tot de 16de eeuw) met speciale belangstelling voor 
Bruegel. 
 
Het Museum Mayer van den Bergh heeft geen specifiek aanbod voor NT2. Je kunt met je groep een 
rondleiding boeken of zelf het museum ontdekken.Het aanbod voor volwassenen en groepen heeft een 
ruime keuze van meer dan 12 rondleidingen. Info vind je op 
http://www.museummayervandenbergh.be/Museum_MayerVanDenBergh_NL/MayerVanDenBerghNL
/MayerVanDenBerghNL-Activiteiten/MayerVanDenBerghNL-Activiteiten-Groepen.html  
 
Praktisch: 

 Open van dinsdag tot zondag van 10.00 tot 17.00 u 
 Adres: Lange Gasthuisstraat 19, 2000 Antwerpen, 03 338 81 88 
 Reserveer een rondleiding met gratis gids bij de taalpromotieambassadeur van de school. 

 
  

http://www.museumvleeshuis.be/
http://www.museumvleeshuis.be/Museum_Vleeshuis_NL/VleeshuisNL/VleeshuisNL-Activiteiten/VleeshuisNL-Activiteiten-Groepen.html
http://www.museumvleeshuis.be/Museum_Vleeshuis_NL/VleeshuisNL/VleeshuisNL-Activiteiten/VleeshuisNL-Activiteiten-Groepen.html
http://www.museumvleeshuis.be/Museum_Vleeshuis_NL/VleeshuisNL/VleeshuisNL-Activiteiten/VleeshuisNL-Activiteiten-Groepen/Groepen-ontdek-zelf-het-museum.html
http://www.museumvleeshuis.be/Museum_Vleeshuis_NL/VleeshuisNL/VleeshuisNL-Activiteiten/VleeshuisNL-Activiteiten-Groepen/Groepen-ontdek-zelf-het-museum.html
http://www.museummayervandenbergh.be/
http://www.museummayervandenbergh.be/Museum_MayerVanDenBergh_NL/MayerVanDenBerghNL/MayerVanDenBerghNL-Activiteiten/MayerVanDenBerghNL-Activiteiten-Groepen.html
http://www.museummayervandenbergh.be/Museum_MayerVanDenBergh_NL/MayerVanDenBerghNL/MayerVanDenBerghNL-Activiteiten/MayerVanDenBerghNL-Activiteiten-Groepen.html
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9. Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience   www.consciencebibliotheek.be  

 
De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is de bewaarbibliotheek van de stad Antwerpen met een 
unieke collectie Vlaams cultureel erfgoed. Breng een bezoek achter de schermen van de bib of bezoek 
de prachtige Nottebohmzaal.  
 
De Erfgoedbib heeft geen specifiek aanbod voor NT2.  

 Je kunt met je groep een rondleiding boeken of zelf de bib ontdekken: 
http://www.consciencebibliotheek.be/Museum_Erfgoedbibliotheek_NL/ErfgoedbibliotheekNL/
Tentoonstellingen-en-activiteiten/ErfgoedbibliotheekNL-Bezoeken-Rondleidingen.html 

 Je kunt ook de gratis bibliotheekintroductie aanvragen voor groepen, gecombineerd met een 
rondleiding achter de schermen en een bezoek aan de Nottebohmzaal.  

 
Praktisch: 

 Open van dinsdag tot zondag van 10.00 tot 17.00 u.  
 De introductiesessies zijn gratis en kunnen plaatsvinden op werkdagen, tussen 9 en 12 uur en 

tussen 13 en 16 uur. 
 Adres: Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen, 03 338 87 10 
 De erfgoedbib kun je niet boeken via het aanbod Rondleidingen met gratis gids.  

 
 

10. KMSKA en Museum Rockoxhuis      www.kmska.be/nl  

 
Kunst kan inspireren tot grote of kleine verhalen. Het KMSKA reikt met Mijn Verhaal de hand naar die 
groep volwassenen waarvoor de taal van het museum te hoog gegrepen is en opent de mogelijkheid 
om kunstwerken vanuit een ander perspectief te ontdekken. De cursisten ontdekken stap voor stap 
met de museumgids (of de eigen NT2 docent) hoe je indrukken bij kunstwerken kan verwoorden. 
 
Aanbod voor NT2 

 Leidraad ‘mijn verhaal’ voor de NT2-docent: http://www.kmska.be/nl/leren/Volwassenen/  
 Methodiek: 

http://www.kmska.be/export/sites/kmska/content/Documents/Onderwijs/Methodiek_NT2_K
MSKA_website.pdf  

 Het KMSKA is gesloten voor renovatiewerken tot 2019, maar toont zijn collectie onder meer in 
Museum Rockoxhuis. Hier is het mogelijk een schrijftoer ‘Mijn Verhaal’ met museumgids te 
boeken. Info: http://www.kmska.be/nl/leren/Volwassenen/ 

 Educatieve filmpjes: Zingen met portretten, dit is Nicolaas Rockox, 
http://www.kmska.be/nl/leren/Filmpjes/  

 Gratis beeldmateriaal: docenten kunnen foto's van kunstwerken uit de collectie van het KMSKA 
gratis downloaden om ze te gebruiken in de les: 
http://www.kmska.be/nl/leren/Lukasweb_onderwijs.html  

 
Praktisch 

 Museum Rockoxhuis is open van dinsdag tot zondag van 10.00 tot 17.00 u 
 Administratie KMSKA: Lange Kievitstraat 111-113 bus 100, B-2018 Antwerpen, 03 224 95 50 
 Bezoekadres Museum Rockoxhuis, Keizerstraat 12, 2000 Antwerpen 
 KMSKA kun je niet boeken via het aanbod Rondleidingen met gratis gids.  

 
 
  

http://www.consciencebibliotheek.be/
http://www.consciencebibliotheek.be/Museum_Erfgoedbibliotheek_NL/ErfgoedbibliotheekNL/Tentoonstellingen-en-activiteiten/ErfgoedbibliotheekNL-Bezoeken-Rondleidingen.html
http://www.consciencebibliotheek.be/Museum_Erfgoedbibliotheek_NL/ErfgoedbibliotheekNL/Tentoonstellingen-en-activiteiten/ErfgoedbibliotheekNL-Bezoeken-Rondleidingen.html
http://www.kmska.be/nl
http://www.kmska.be/nl/leren/Volwassenen/
http://www.kmska.be/export/sites/kmska/content/Documents/Onderwijs/Methodiek_NT2_KMSKA_website.pdf
http://www.kmska.be/export/sites/kmska/content/Documents/Onderwijs/Methodiek_NT2_KMSKA_website.pdf
http://www.kmska.be/nl/leren/Filmpjes/
http://www.kmska.be/nl/leren/Lukasweb_onderwijs.html
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11. Provinciaal Diamantmuseum en het Zilvermuseum      
   www.provincieantwerpen.be/aanbod/dcul/zilver-diamant/zilverbeleving  

 
Het provinciaal Diamantmuseum en het Zilvermuseum zijn nu actief als het Diamantpaviljoen en het 
Umicore Zilverpaviljoen, gevestigd aan de voet van het MAS. Info vind je op 
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dcul/zilver-diamant/zilverbeleving.html. 
 
Aanbod voor NT2 

 Vanaf 25 mei 2016 openen Umicore Zilverpaviljoen én het Diamantpaviljoen opnieuw samen 
een dubbel-expo. Voor deze dubbel-expo organiseert het Museum voor Edelsmeedkunst, 
Juwelen en Diamant opnieuw een specifieke rondleiding voor anderstaligen. Deze gratis 
gidsbeurten focussen ze op het overbrengen van sfeer & beleving in bevattelijk Nederlands en 
richten ze zich exclusief op groepen die reserveren via het NT2 circuit.  

 Vanaf 26 mei 2016 is er een voorbereidingsfiche/lesbrief voor de NT2-docnet ter beschikking. 

 Reserveren kan binnenkort via een online inschrijvingsformulier. 
 
Praktisch: 

 De gidsbeurten vinden plaats dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag. Je kunt inschrijven voor 
een rondleiding tussen 10.15 en 16.15 uur. 

 Hanzestedenplaats 23, 2000 Antwerpen. 
 Het Zilvermuseum kun je niet boeken via het aanbod Rondleidingen met gratis gids. 

 
 

12. MHKA          www.mhka.be  

 
In het M HKA kan je de wereld van de hedendaagse kunst in al zijn facetten bekijken, beleven en 
onderzoeken. Je kan kiezen uit een brede waaier van folders, teksten, lezingen of rondleidingen bij elke 
tentoonstelling of collectiepresentatie. Er zijn rondleidingen en wandelgesprekken. 
 
Aanbod voor NT2 

 Op donderdagavonden (van 18u-21u) kunnen cursisten voor 1 euro individueel of met de klas 
het museum bezoeken. Er staat een host klaar om cursisten op te vangen en afhankelijk van 
het taalniveau een inleiding te geven en/of een interactieve taaloefening bij de kunstwerken te 
doen. Daarna gaat de klas zelfstandig verder en de host blijft op post voor vragen, etc.. 

 Voor klassen die een gids bestellen opent het museum op alle andere dagen haar deuren om 
9.00. De gids neemt de groep 1,5u mee door het museum in een interactieve rondleiding vol 
taaloefenkansen. 

 Liever zonder gids? Met de praktische onderwijsbundel voor NT2 bereid de NT2-docent zelf het 
museumbezoek voor. 

 Info: http://www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/nt2-nocturnes-m-hka  
 
Praktisch: 

 Kom je met de klas of met een groep? Graag reserveren via reservatie@muhka.be. 
 Open van dinsdag tot zondag van 11.00 tot 18.00 u 
 Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen, 03 260 99 90 
 MUHKA kun je niet boeken via het aanbod Rondleidingen met gratis gids.  

 
  

http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dcul/zilver-diamant/zilverbeleving
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dcul/zilver-diamant/zilverbeleving.html
http://www.mhka.be/
http://www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/app/webroot/uploads/oefenkansorganiseren/projecten/Onderwijsbundel_M_HKA_NT2.pdf
http://www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/nt2-nocturnes-m-hka
mailto:reservatie@muhka.be
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13. Modemuseum  

 
Aanbod voor NT2 
Het Modemuseum (MoMu) lanceert de MoMundoos, een aanbod voor anderstalige nieuwkomers:. In 
de MoMundoos (een samentrekking van MoMu, Mundo en doos) zitten materialen waarmee de docent 
de rondleiding kan samenstellen: materiaal voor de opdrachten (pennen, potloden, magazines, etc…), 
een bundeltje richtvragen per thema voor in de tentoonstelling, extra foto's van de ModeNatie, de 
Antwerpse 6 en de tentoonstelling.  
Meer info: http://www.momu.be/bezoek-het-momu/aanbod-kinderen---jongeren/momundoos.html  
 
Praktisch: 

 Open van dinsdag tot zondag van 10.00 tot 18.00 u 
 Nationalestraat 28 32, 2000 Antwerpen, 03 470 27 70 
 MoMundoos kun je niet boeken via het aanbod Rondleidingen met gratis gids. Je kunt een 

bezoek met gebruik van de MoMundoos wel reserveren via klaartje.patteet@momu.be 
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