
Veelgestelde vragen 

Wat is de Rijksmuseumbus? 
De Rijksmuseumbus is een gezamenlijk initiatief van de BankGiro Loterij en het Rijksmuseum en 
biedt gratis busvervoer aan groep 4-8 van het primair onderwijs.  

Voor wie is de Rijksmuseumbus? 

 De Rijksmuseumbus vervoert leerlingen uit groep 4 t/m 8   

 De school ligt op minimaal 60 km buiten de ring van Amsterdam (hemelsbreed).  

Scholen binnen een straal van 60 km vanaf de Amsterdamse ring maken gebruik van de 
Museumpleinbus. Scholen binnen de ring van Amsterdam maken gebruik van de Cultuurbus 
Amsterdam. Hoeveel personen kunnen er met de bus mee? 
Minimaal aantal 
Per busrit reizen er minimaal 45 leerlingen mee.  

Maximaal aantal 
De Rijksmuseumbus is een 60-persoons touringcar.  
Per rit kunnen er maximaal 56 leerlingen en 4 begeleiders mee. U kunt eventueel met eigen vervoer 
achter de bus aanrijden om extra leerlingen mee te nemen (tot 60 leerlingen in totaal). 
 
Per groep van 15 leerlingen gaan er min. 1 en max. 3 begeleiders mee.  
Aan het programma in het museum kunnen 60 leerlingen tegelijkertijd meedoen. Heeft u meer dan 60 
leerlingen? Neem contact op met de coördinator van de Rijksmuseumbus. 

Wanneer rijdt de Rijksmuseumbus? 
De Rijksmuseumbus rijdt het hele schooljaar van maandag tot en met vrijdag. In het aanmeldformulier 
kunt u drie voorkeursdata opgeven. Wij proberen rekening te houden met uw voorkeuren. Wanneer er 
geen beschikbaarheid is op de door u opgegeven dagen, stellen wij een alternatieve datum voor. 

Kan ik me het hele jaar aanmelden? 
Scholen kunnen zich aanmelden zo lang er plek is. Echter, vanwege de hoeveelheid aanmeldingen, 
adviseren we z.s.m. te reserveren via het online aanmeldformulier.   

Kunnen we een programma kiezen? 
U kunt kiezen uit een rondleiding of een van de drie workshops in de Teekenschool van het 
Rijksmuseum (altijd i.c.m. een rondleiding in het Rijksmuseum): 
 
Rondleiding Proef de Gouden Eeuw (1,5 uur groep 4-8)  
Uw leerlingen maken kennis met de mooiste schatten en spannendste verhalen uit de Gouden Eeuw. 
Tijdens een zintuigelijke rondleiding over het dagelijks leven van de 17de eeuw is er ook aandacht 
voor het verhaal van het Rijksmuseumgebouw.  

Workshops in de Teekenschool van het Rijksmuseum.  

In de Teekenschool bieden wij drie verschillende programma’s. Aan elk programma kan maximaal 1 

klas (max. 36 leerlingen) tegelijk deelnemen.   Let op dat er minimaal 45 leerlingen met de bus 

meereizen. Advies is om 2 workshops uit te kiezen en met die 2 klassen in de bus te reizen.   

 Middeleeuwse krabbels & krullen (groep 5-8) 

Deze beeldende workshop gaat over de eerste Nederlandse zin die ooit is opgeschreven: 

‘Hebban Olla Vogola’. In het museum onderzoeken leerlingen de beeldtaal van de 

middeleeuwen. In het Atelier van de Teekenschool schrijven en schilderen de leerlingen een 

eigen gedicht met een walnoot, wespenbal en verroeste spijker. 

 Goede daden slechte daden (groep 5-8) 

Leerlingen filosoferen tijdens deze workshop over burgerschap. In het Medialab van de 

http://www.museumpleinbus.nl/
http://www.cultuurbusamsterdam.nl/
http://www.cultuurbusamsterdam.nl/


Teekenschool maken ze een serie actiefoto’s waarop ze zeven goede daden verbeelden. Dit 

zevenluik vergelijken de leerlingen in het museum met een soortgelijk object uit de 

middeleeuwen. Zo komen ze tot verrassende inzichten over hun eigen tijd en het verleden. 

Jij & de Gouden Eeuw (groep 6-8)  
Leerlingen kruipen in de huid van iemand uit de Gouden Eeuw. In een 17de-eeuws theater in de 
Teekenschool spelen de leerlingen met professionele acteurs verhalen over hun eigen personages. 
Ze ontmoeten Rembrandt, vluchten mee in de boekenkist van Hugo de Groot en ervaren de kou in 
het Behouden Huys op Nova Zembla. Zo krijgen de objecten in het museum betekenis. Een 
geschiedenisles om nooit te vergeten! 
 
Hoe laat begint het programma? 
 
Rondleiding Proef de gouden eeuw 
Ochtend: 11.00 -12.30.  
Middag:  13.00  - 14.30 u.  
Let op: de ochtendprogramma’s zijn populair. Wanneer u een voorstel voor een middagprogramma 
krijgt, betekent dit dat de ochtenden vol zijn geboekt.  

Workshop en rondleiding Middeleeuwse krabbels en krullen 
Ochtend: 10.00-12.00 u 
Middag: 13.00-15.00 u 
 
Workshop en rondleiding Goede daden, slechte daden 
10.00-12.00 u 
13.00-15.00 u 
 
Lesstofvervangend programma Jij & de Gouden Eeuw 
9.30-12.00 u 
13.00-15.30 u 

Welke kosten zijn er aan verbonden? 
Het vervoer van en naar het Rijksmuseum is gratis. U betaalt voor de rondleiding(en ) en/of de 
workshop(s).  
Rondleiding Proef de Gouden Eeuw: €75,- per groep van maximaal 15 leerlingen, inclusief 
begeleiders.  
Workshop in de Teekenschool van het Rijksmuseum (inclusief rondleiding) 
€200 voor de hele klas, inclusief begeleiders 
Let op: Per busrit reizen er minimaal 45 leerlingen mee. U kunt er voor kiezen om leerlingen op te 
geven voor verschillende programma´s. 
 
In het museum/Teekenschool betaalt u de kosten voor het programma (pin, creditcard, contant) aan 
de kassa. 

Kunnen we ons bezoek in Amsterdam verlengen? 
Ja, u kunt langer in Amsterdam blijven. Er zijn wel kosten verbonden aan de ‘extra tijd’ met de bus. 
De organisatie voor extra activiteiten ligt bij de school. Kosten bedragen €90 voor 2 uur extra 
(minimale afname). Ieder uur daarna kost €80 per uur.  

Wat voor faciliteiten heeft de bus? 
De Rijksmuseumbus is een 60-persoons touringcar. In de bus mag worden gegeten en gedronken. Er 
is een wc aanwezig.  

Hoe laat en waar haalt de bus ons op? 
U kunt zelf aangeven waar u opgehaald wilt worden. Informatie over vertrektijd, reisduur en 
aankomsttijd ontvangt u in de reserveringsbevestiging.  
 
Hoe verloopt de aankomst in het museum?  



Begeleiders en leerlingen verzamelen, gezien de verwachte drukte in het museum, tenminste een 
kwartier voor aanvang in Atrium Oost (de binnenplaats met Café en Shop). De groep blijft hier 
wachten terwijl één leraar zich meldt bij de Informatiebalie in Atrium West (de binnenplaats met de 
toegangspoorten tot het museum). De leraar ontmoet daar de rondleider(s) die de verdere instructies 
voor de garderobe en het betalen van het programma aan de kassa geeft.  

Hoe kan ik reserveren, wijzigen of annuleren? 
Vanwege de hoeveelheid aanmeldingen, adviseren we z.s.m. te reserveren via het online 
aanmeldformulier.   
Tot 7 werkdagen voor de datum van het museumbezoek kunt u wijzigingen doorgeven via 
rijksmuseumbus@rijksmuseum.nl. 
Indien u wegens omstandigheden wilt annuleren dan kan dat kosteloos tot 14 werkdagen voor de 
datum van het museumbezoek. Annuleert u niet of later, dan worden de afgesproken 
programmakosten aan u doorberekend. 

Staat uw vraag hier niet tussen? Neem contact op met de coördinator van de Rijksmuseumbus, via 
rijksmuseumbus@rijksmuseum.nl of op 020 674 7064.  
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