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Het Boijmans Kinderbestuur

Het Boijmans Kinderbestuur komt ten minste één 

keer per maand bij elkaar. Elk jaar buigen ze zich 

over een actueel thema dat speelt in het museum. 

Daarnaast kunnen de andere medewerkers van het 

museum hen om advies vragen, kijken ze mee in 

de organisatie en nemen ze hun vrienden, familie 

en klas mee naar hun werkplek. Ze nemen actief 

deel aan activiteiten en helpen deze organiseren. 

Ze zijn onderdeel van de organisatie en worden 

regelmatig geraadpleegd.

Het doel van het Boijmans Kinderbestuur is om het 

museum een spiegel voor te houden. Het museum 

wil in het jaar 2020 dat 20 procent van het aantal 

bezoekers onder 18 jaar is. Het museum zet het 

Kinderbestuur in om ze te helpen deze doelgroep 

nog beter te bereiken. De kinderen van het Boij-

mans Kinderbestuur zijn tevens ambassadeurs 

voor de bezoekers onder de 18 jaar: regelmatig 

nodigen ze hun klas, vrienden en familie uit. Tot 

slot draagt een jaar Kinderbestuurslid zijn bij aan 

hun talentontwikkeling. 

Het Tweede Boijmans Kinderbestuur

In dit tweede jaar van het Boijmans Kinderbestuur hebben de kinderen meegedacht over de 

toekomst van het museum. Ze hebben onderzocht welke rol Museum Boijmans Van Beuningen 

heeft in de stad Rotterdam en of de Rotterdammer het museum belangrijk vindt en waarom wel 

of niet? Daarnaast hebben de bestuursleden de visie en missie van het museum gespiegeld aan 

het museum en haar activiteiten en website. Ze hebben de meningen gevraagd van het perso-

neel en ten slotte hebben ze hun ervaringen, passie en ideeën meegewogen in een eindvisie: de 

waarden van Museum Boijmans Van Beuningen (zie pagina 5).
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“In ons ideale Boijmans ...”
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De waarden van  
Museum Boijmans 
Van Beuningen  
volgens het  
Kinderbestuur

‘Het museum zou een plek 

moeten zijn waarover gepraat 

wordt, je moet er echt naartoe; 

meerdere mensen en kinderen 

van verschillende leeftijden zijn 

enthousiast en zorgen ervoor 

dat anderen ook willen komen.’

Een jaar lang leerden de negen 

Rotterdamse kinderen van het 

Boijmans Kinderbestuur het mu-

seum van binnen en van buiten 

kennen. Letterlijk, door veel zelf 

te komen kijken, maar ook door 

mensen te spreken die in het 

museum werken, veel in con-

tact te zijn met publiek van het 

museum, door kunstenaars te 

ontmoeten en de ‘gewone’ Rot-

terdammer te ondervragen.

Telkens opnieuw bogen ze zich 

over de vraag: ‘Wat is de bete-

kenis van Museum Boijmans 

Van Beuningen voor de stad 

Rotterdam?’ Hun antwoord: de 

zeven waarden van Museum 

Boijmans Van Beuningen

In ons ideale Boijmans…

..is iedereen welkom
Het museum is interessant voor alle leeftijden en de kunst kan 
beleefd worden door iedereen, met of zonder beperking. De prij-
zen zijn zo dat iedereen een toegangskaartje of wat te drinken kan 
kopen. Binnen in het museum voelt iedereen zich op zijn gemak. 
In de museumzalen en in de kunstzinnige tuin is een gezellige, 
rustige sfeer. Je kunt in de zalen rondlopen en je wordt naar de 
kunst toegetrokken: je moet wel kijken! Je mag met elkaar praten 
en op een aantal plekken is muziek.

 

... is alles kunst
Van de wc tot de kapstok, binnen en buiten, alles is kunst.

... is geschiedenis
Je kunt er leren over vroeger en nu, over verschillende soorten 
mensen, over hun leven en hun ervaringen.

 ... word je verrast
Door kunstwerken en tentoonstellingen die je niet verwacht en niet 
eerder hebt gezien. 

... word je verleid
Je wordt naar de kunstwerken toegetrokken en wilt ernaar kijken 
en ervan leren. 

... maak je zelf verhalen
De kunst daagt je uit je eigen verhalen te maken. Via de kunst kun 
je eigen gevoelens beleven en je gedachten ontdekken.  

... ben je samen actief
Je kunt samen met je vrienden en familie ontdekken hoe jijzelf en 
de ander kunst beleven. Door opdrachten, speurtochten en activi-
teiten komt de kunst tot leven.
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Het bestuursjaar in vogelvlucht, 
het onderzoek:

Interviews
In de eerste bijeenkomst hebben de kinderen met 

elkaar de onderzoeksvraag omschreven. Is Muse-

um Boijmans Van Beuningen belangrijk voor de 

stad Rotterdam? Waarom? En is het museum be-

langrijk voor jou? Met deze vragen zijn de kinde-

ren op pad gegaan en hebben ze Rotterdammers 

van alle leeftijden geïnterviewd.

Behalve verschillende Rotterdammers hebben 

de kinderen, deze vragen ook aan hun collega’s, 

de medewerkers van het Museum Boijmans Van 

Beuningen gesteld.  

Spiegelen
Het Kinderbestuur heeft de huidige visie en mis-

sie van Museum Boijmans Van Beuningen onder 

de loep genomen. Al gauw bleek dat ze lang niet 

alles snapten. Er werden veel ingewikkelde woor-

den gebruikt en bij meerdere zinnen was onduide-

lijk wat hiermee bedoeld werd. We hebben daar-

om de visie en missie in onderdelen opgeknipt en 

geprobeerd te vertalen in ‘normale-mensen-taal’. 

Per tweetal nam het Boijmans Kinderbestuur een 

stukje visie en missie op zich. Met dit stukje in 

de hand hebben ze het museum, de activiteiten 

in het museum en de website bekeken en opge-

schreven welke onderdelen van de visie en mis-

sie terug te vinden zijn hierin en welke juist niet.

“Ik vind het ook zo belangrijk dat alle 
Rotterdammers - rijk, arm, jong of oud - 

het gevoel hebben dat het hun museum is, 
dat ze er altijd heen kunnen.”Medewerker MBVB

“Elke keer zijn er weer nieuwe tentoon-
stellingen en als ik er dan weer eentje zie 

kom ik er altijd weer verfrist uit.”Een Rotterdammer (47)

“Museum Boijmans Van Beuningen 
laat overal kleine (kunst)grapjes zien.”Mirthe, Mette en Helena

“Wij vinden dat het museum wel iets 
toevoegt aan de maatschappij, ze geven 

ons hun kunst, tuin en vooral hun manier 
van denken en hoe dit in het museum naar 

voren komt is echt een toevoeging.”Hannah en Louk
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Aanbevelingen
Het Boijmans Kinderbestuur wil de volgende aan-

bevelingen doen voor hun ideale Museum Boij-

mans Van Beuningen:

Zelf maken  

Als je in het museum bent, raak je zelf geïnspi-

reerd en krijg je allemaal ideeën. Het is jammer 

dat het museum daar niets mee doet: zelf dingen 

maken. Bijvoorbeeld dat bezoekers iets meekrij-

gen bij informatiebalie of een hele tentoonstelling 

waarbij je van alles kunt doen. 

Samen ontdekken

Het museum is een plek waar van alles is te 

ontdekken, maar we vinden dat het museum niet 

echt uitnodigt om dat samen te doen. Het lijkt ons 

leuk om een activiteiten of tentoonstelling te heb-

ben waarin je niet zonder elkaar kunt en elkaar 

echt nodig hebt om de kunst te ontdekken en er 

over te leren. 

Kleur

We missen kleuren in het museum. 

De nieuwste technieken

In het museum verwachten we de nieuwste tech-

nieken, zoals persoonlijke robots die jou kunnen 

uitdagen bij de kunst.

“Voor mij is het museum belangrijk 
omdat ik een Rotterdammer ben, al ga ik 
er niet heel vaak heen moet ik bekennen. 
Ik woon al 38 jaar in Rotterdam en denk 
dat ik vijf keer in het Museum Boijmans 

Van Beuningen ben geweest. En de laat-
ste keer is ook weer een poos geleden. 

Dus het is weer eens tijd om te gaan.”Een Rotterdammer (43)

“Mensen willen dus graag mooie 
kunst zien. Alleen maar werken, eten, 

drinken en slapen is voor mensen niet 
genoeg. Ze willen genieten van mooie 

dingen, mooie kunstwerken en daarom 
komen ze onder andere naar Boijmans, 
een onmisbaar museum in een stad als 

Rotterdam.”Een Rotterdammer (36)

“Het museum vertelt verhalen over 
Rotterdamse kunstenaars,  

Rotterdamse kunst en toont kunst 
 die reageert op de stad.”Medewerker MBVB
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Het bestuursjaar in vogelvlucht, 
overige activiteiten:

Advies
Het Kinderbestuur heeft de afdeling educatie ad-

vies gegeven met betrekking tot intergenerationeel 

leren in het museum. De bestuursleden hebben 

opdrachten gemaakt die gezinnen samen in het 

museum kunnen uitvoeren.

Familiedag en museumnacht: 
rondleiden
Op de familiedag in januari testten de kinderen hun 

ontworpen programma rondom intergenerationeel 

leren. Vervolgens hebben de bestuursleden met 

deze opdrachten kinderen rondgeleid tijdens de 

museumnacht en bij het bezoek van hun school-

klas aan het museum.

Tijdens de museumnacht hebben de Kinderbe-

stuursleden het advies van het Boijmans Kinder-

bestuur jaar 1 uitgevoerd: er was voor het eerst 

een speciale kindereditie van de museumnacht in 

Museum Boijmans Van Beuningen.
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Presentatie en rondleiding
Tijdens een inspiratiebezoek van een Belgische 

reisorganisatie presenteerden de kinderen het be-

lang van het betrekken van kinderen in je organi-

satie als je iets wilt doen aan kindvriendelijkheid.

Workshop voor collega’s
Tenslotte gaven enkele Kinderbestuursleden een 

workshop aan hun collega’s van Museum Boij-

mans Van Beuningen tijdens een vergadering

over de visie en missie. Het thema van de work-

shop was: Hoe ziet je ideale Museum Boijmans 

Van Beuningen eruit? De opdracht die ze hun col-

lega’s gaven was:

‘Schrijf een korte brief aan je kloon in de toekomst 

die nog nooit naar Museum Boijmans Van Beunin-

gen is geweest en waarom hij/zij er toch echt

eens naartoe moet gaan.’

Wie komen er naar het museum?
Samen met de afdeling PR en marketing & com-

municatie hebben ze het BOB onderzoek bestu-

deerd. Dit is een onderzoek onder de bezoekers 

die naar het museum komen en vraagt naar allerlei 

gegevens, zoals bijvoorbeeld de leeftijd, de plek 

waar ze vandaan komen, welke kunst ze bekijken, 

e.d.

Een terechte opmerking van een van de bestuurs-

leden: “Dit beeld klopt natuurlijk niet, want een 

kind van 6 of een kind van onze leeftijd vult dit

natuurlijk niet zomaar in!’ We bekeken welke men-

sen er graag komen en we kwamen trots tot de 

conclusie dat er een groei zat in het aantal kinde-

ren dat het museum bezoekt. Toch lag daar ook 

nog wel een taak om dit getal nog omhoog te krij-

gen. Ze schrokken ook best wel van het feit dat er 

maar een klein percentage van de bezoekers Rot-

terdammer is en namen dit mee in hun onderzoek.

Mette over het feit dat er weinig  

Rotterdammers naar het museum komen:

 

“Rotterdam is dichtbij voor hen, zij 
kunnen dan toch juist

naar Boijmans komen?”
Louk reageert:

 “Ik ga juist naar musea ver weg; die 
ken ik niet zo goed: dat vind ik 

spannend en nieuw!”
92 procent van de bezoekers kwam graag 

naar Alles Kids. Mirthe verontwaardigd:
 

“ Wat wil die 8 procent dan?” 9



Meet & greet met kunstenaars
De tentoonstelling Gelatin dit jaar viel erg in de 

smaak van de kinderen en ze hebben de vier 

kunstenaars in een persoonlijk gesprek ontmoet.

Daarnaast hebben ze met kunstenaar Bertjan Pot 

gekeken naar zijn tentoonstelling Hot Glue.

Ze kregen er geen genoeg van.
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Kunst kijken en beleven
Naast alle taken en activiteiten heeft het Boijmans Kinderbestuur dit jaar ook weer 

erg genoten van alle kunst in het museum. Ze hebben kunst bekeken via de me-

thode van Visible Thinking. Ze hebben op zaal een theaterworkshop gevolgd die 

hen anders liet kijken naar de kunstwerken. 

Voor de collectie online heeft ieder bestuurslid zijn lievelingskunstwerk beschre-

ven. In een workshop met Spoken Word artiest Elten Kiene schreven de bestuurs-

leden over hun passie met betrekking tot Museum Boijmans Van Beuningen.
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Credits:

Het Boijmans Kinderbestuur 2017/2018 is mogelijk gemaakt door:

Fotografie: Aad Hoogendoorn, met uitzondering van de foto’s 

van de Museumnacht: Fred Ernst

Projectcoördinatie Boijmans Kinderbestuur: Martine Vreugdenhil - Blijdorp.

Projectmedewerker: Linda van Denderen.

Volg het Boijmans Kinderbestuur op instagram: #boijmansKinderbestuur.

Meer informatie over het bestuursjaar en de film waarin het Boijmans Kinderbestuur zijn  

onderzoek en resultaten uiteen zet is te vinden op:

 www.boijmans.nl/boijmans-Kinderbestuur 

12


	Het 2e Kinderbestuur
	De waarden van het Museum Boijmans Van Beuningen volgens het kinderbestuur
	In ons ideale Boijmans…
	Het bestuursjaar in vogelvlucht, het onderzoek:
	Interviews
	Spiegelen
	Aanbevelingen

	Het bestuursjaar in vogelvlucht, overige activiteiten:
	Advies
	Familiedag en museumnacht: 
	rondleiden
	Presentatie en rondleiding
	Workshop voor collega’s
	Wie komen er naar het museum?
	Meet & greet met kunstenaars
	Kunst kijken en beleven
	Credits:


