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Museum Heerenveen is een erfgoedmuseum dat de
historie van Heerenveen weer tot leven brengt met
voorwerpen, verhalen en verschillende activiteiten. Zo
hebben we archeologische vondsten, werken van
beroemde kunstenaars en voetbalschoenen uit de tijd
van Abe Lenstra. Ook kun je er het verhaal vinden over
het ontstaan van Heerenveen en het leven van
Ferdinand Domela Nieuwenhuis. We nemen je graag
mee naar Pakes Zolder vol nostalgie en de Van
Maasdijkroom; Een escaperoom rond het verhaal van
de eerste Nederlander met vliegbrevet die boven
Nederland vloog. 

Aansluitend op de collectie van het museum hebben wij
educatie materiaal ontwikkeld voor het onderwijs. We
maken gebruik van erfgoed om de geschiedenis
dichterbij te brengen en leerlingen het verleden te laten
ervaren. Actief onderzoek doen staat bij ons centraal,
evenals inleven in andere tijden en zodoende
gebeurtenissen van verschillende kanten leren bekijken.
Kortom, diverse manieren om inzicht te krijgen in hoe
betekenisvol de eigen omgeving is en hoe dit met
henzelf te maken heeft. Erfgoed vertelt ons namelijk wie
we zijn, wat ons verleden is en wat ons bindt.

Daarnaast levert erfgoededucatie leerlingen kennis en
vaardigheden op, welke verdergaan dan alleen de
geschiedenisles. Erfgoededucatie combineert
cultuureducatie, (Friese)taal, burgerschapsvorming,
historische en geografische vaardigheden.

In deze brochure vindt u al ons educatieve aanbod.

INLEIDING

Kom langs en leer je geschiedenis kennen. 
Want als je je geschiedenis kent weet je wie je bent!
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Nieuwsbrief 
Wilt u op de hoogte blijven van ons educatieaanbod, of tips en tricks om cultureel erfgoed interessanter en leuker te
maken voor leerlingen? Abonneert u zich dan op onze speciale online onderwijsnieuwsbrief via
www.heerenveenmuseum.nl/onderwijs

Museum Heerenveen 
Minckelersstraat 11
8442 CE Heerenveen

Tel. 0513-623 408
info@museumheerenveen.frl
www.museumheerenveen.frl

Op aanvraag 
Naast ons reguliere aanbod staan wij altijd open voor samenwerkingen. Graag bekijken we samen uw vraag, en maken
daar een passende educatieactiviteit bij. Ook kunt u bij ons terecht voor informatie of beeldmateriaal over historische
onderwerpen, ter aanvulling op uw eigen lesmateriaal. 

Museumles boeken
of vragen?
info@museumheerenveen.frl

0513-623408

N

mailto:info@heerenveenmuseum.nl
http://www.heerenveenmuseum.nl/


WISSELTENTOONSTELLINGEN
2022/2023

Traditie in textiel

Traditionele voorwerpen tonen

de gebruiken rond de geboorte,

het gezin, het huwelijk en de

rouw.

16 juli 2022 – 18 september 2022

Wettertoer: 1915-1982
Zowel de bouw en sloop van de
toren heeft in Heerenveen op
veel gebieden commotie
veroorzaakt en enorme gevolgen
gehad voor het stadsbeeld van
Heerenveen

23 juli 2022 – 18 september 2022

Verhalen op de Friese klok
Het eind van de 18e en het begin
van de 19e eeuw zijn de
hoogtijdagen van de
beschilderde wijzerplaten. 

01 oktober 2022 – 08 januari 2023

Fries aardewerk
Bij blauwwit aardewerk denkt
iedereen aan Delft, maar ook
Friesland kent een rijke,
eeuwenoude traditie van het
vervaardigen van aardewerk
(gleibakkerij). 

28 januari 2023- 14 mei 2023

Uit de grond
Archeologische vondsten in
Heerenveen.  

21 januari 2023- 16 april 2023

Wij Heerenveen 
We leggen de nadruk op de
diversiteit van Heerenveen en het
belang van nieuwe inwoners in
onze multiculturele samenleving. 

29 april 2023- 20-08-2023

Bekijk de mens
Fotoportretten van Reiny
Bourgonje.

02 juni 2023 - 1709-2023



Leerkrachten en begeleider zijn gratis. 
Neem je museumkaart mee!

PRIJSLIJST PO 2022/2023 PRIJSLIJST VO 2022/2023

Niet aankomen! €2,50 per leerling

Is dat nou kunst?! €2,50 per leerling

SOS een spreekbeurt €2,50 per leerling

Educatieverondleiding
CKV

€2,50 per leerling

De Van Maasdijk-challenge €3,00 per leerling

Museum in de klas €90,00 per klas

Kijkwijzer CKV Gratis

Doorlopende leerlijn

erfgoededucatie
€2,50 per leerling

Bij pake en beppe op
zolder

€2,50 per leerling

Speelgoed en spelletjes €2,50 per leerling

Tussen heren en arbeiders €2,50 per leerling

Zonder woorden iets
zeggen

€2,50 per leerling

Is dat nou kunst?! €2,50 per leerling

SOS een spreekbeurt €2,50 per leerling

De van Maasdijk-challenge €3,00 per leerling

Museum in de klas €90,00 per klas

Bouw je eigen museum Gratis

MUSEUMLES BOEKEN
 info@museumheerenveen.frl

0513-623408
 


