
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 6,7 en 8 van het primair onderwijs.  

Voor wie is de Rijksmuseumbus? 

 De Rijksmuseumbus vervoert leerlingen uit groep 6,7 en 8.  

 De school ligt op minimaal 60 km buiten de ring van Amsterdam. Scholen binnen een 
straal van 60 km vanaf de Amsterdamse ring maken gebruik van de Turing 
Museumpleinbus. Scholen binnen de ring van Amsterdam maken gebruik  van de 
Cultuurbus Amsterdam.  

Hoeveel personen kunnen er met de bus mee? 
We reizen met een 60-persoons touringcar. Per groep van maximaal 15 leerlingen behoren 
er min. 1 en max. 3 begeleiders mee te gaan.  
Dat zijn dus maximaal 56 leerlingen en 4 begeleiders.  

Per bus gaan er minimaal 45 leerlingen mee. Mocht u met minder leerlingen willen komen, 
dan kunt u een school in de buurt vragen mee te reizen.    

Hoeveel bussen kan ik boeken 
De beschikbare ritten willen we graag zo eerlijk mogelijk verdelen over alle scholen in 
Nederland. Daarom rijdt er 1 bus per school, zo lang er plek is. 
Scholen die in 2013-2014 al eens gebruik hebben gemaakt van de Rijksmuseumbus kunnen 
zich aanmelden en komen op een wachtlijst. Scholen die nog niet eerder gebruik maakten 
van de Rijksmuseumbus krijgen voorrang. 

Wanneer rijdt de Rijksmuseumbus? 
De Rijksmuseumbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. In het aanmeldformulier kunt u 
drie voorkeursdata opgeven. Als er geen plek meer is op een van uw opgegeven 
voorkeursdagen of –tijden, dan nemen wij contact met u op. 

Voor wanneer moet ik me aanmelden? 
Scholen kunnen zich nu aanmelden voor het schooljaar 2014-2015. Gezien de beperkte 
plekken adviseren we om z.s.m. te reserveren.  
 

Wat kunnen we verwachten van het programma? 
Het museumbezoek bestaat uit een educatieve rondleiding van 1,5 uur genaamd: ‘Proef de 
Gouden Eeuw’. 
Uw leerlingen maken kennis met de mooiste schatten en spannendste verhalen uit de 
Gouden Eeuw. Tijdens een zintuigelijke rondleiding langs de topstukken uit de Gouden 
Eeuw is er ook aandacht voor het verhaal van het Rijksmuseumgebouw. Dit programma is 
een vast onderdeel van de Rijksmuseumbus en is niet inwisselbaar voor een ander 
programma.  

Wij bieden ook een introductiefilm en lessuggesties voor een voorbereidende en afsluitende 
les op school.  

Hoe laat begint het programma in het museum? 
Het ochtendprogramma begint om 11.00 en eindigt om 12.30. Het middagprogramma begint 
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om 13.00 en eindigt om 14.30.  
De vertrektijd van de bus wordt afgestemd op de reistijd en het geboekte programma. U kunt 
uw voorkeur voor een dagdeel bij aanmelding aangeven. Als er geen beschikbaarheid meer 
is nemen we contact met u op.  

Kunnen we langer blijven in Amsterdam? 
Ja, u kunt, langer in Amsterdam blijven. Er zijn wel kosten verbonden aan de ‘extra tijd’ met 
de bus. De organisatie voor activiteiten naast het programma in het Rijksmuseum ligt bij de 
school. Kosten bedragen €80 per extra uur met de bus.  

Welke kosten zijn er aan verbonden? 
Het vervoer van en naar het Rijksmuseum is gratis maar u betaalt wel voor de rondleiding in 
het museum. Deze kosten van €75,- per groep van maximaal 15 leerlingen zijn inclusief 
begeleiders.  

tot 15 leerlingen € 75 

van 16 tot 30 leerlingen € 150 

van 31 tot 45 leerlingen € 225 

van 46 tot 56 leerlingen € 300 

 
In het museum betaalt u de kosten voor het programma (pin, creditcard, contant) aan de 
kassa. 

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. Deze kan in geval van hoge nood worden gebruikt.  

Hoe laat en waar haalt de bus ons op? 
U kunt bij de online aanmelding zelf aangeven waar u opgehaald wilt worden.  Informatie 
over tijden ontvangt u in de reserveringsbevestiging. U wordt verwacht 10 minuten voor 
vertrektijd op aangegeven plek klaar te staan. 
 
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. Dat 
kan 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 dan contact op met de coördinator van de 
Rijksmuseumbus, via rijksmuseumbus@rijksmuseum.nl of op 020 674 7064  
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