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Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut bestaat sinds 2013  
en richt zich op architectuur, design  
en digitale cultuur. Het stelt zich  
onder meer tot doel zoveel mogelijk  
kinderen en jongeren te betrekken bij 
de ontwerppraktijk. 

Het instituut beheert niet alleen 
het Rotterdamse erfgoed Huis  
Sonneveld, maar herbergt ook het 
grootste architectuurarchief in de 
wereld. In het moderne gebouw aan 
het Museumpark in Rotterdam zijn 
altijd meerdere tentoonstellingen te 
zien. Van het Tijdelijk Modemuseum, 
tot een beurs over de technologisering 
van het lichaam en een kermis vol 
oppervlakte-ontwerp. Daarnaast zijn 
er allerlei andere faciliteiten te bezoek-
en zoals een design- en architectuur-
bibliotheek, een atelier waar kinderen 
en volwassenen kunnen werken met 
textiel en nog veel meer.

Aangenaam  
kennis te maken

Beste docent, beste directeur,

Een bezoek aan een culturele instelling 
is een waardevolle toevoeging aan een 
lesprogramma. Het is een aanvulling 
op onderwerpen en thema’s die u be-
spreekt in de klas. Leerlingen verbreden 
zo hun kaders en behandelde onder- 
werpen worden zichtbaar gemaakt. 

Het Nieuwe Instituut is de landelijke 
instelling voor architectuur, design  
en digitale cultuur. De nadruk van de  
educatie-afdeling ligt op de ontwerp-
praktijk. Onze programma’s zijn  
multidisciplinair en vormgegeven via  
de principes van maak-educatie en 
ontwerpend ontwerpend leren. Daarbin-
nen werken werken leerlingen veel met 
techniek en media. 

Door een bezoek aan Het  
Nieuwe Instituut werkt u met uw klas 
voornamelijk aan het ontwikkelen van  
21st century skills. Door de nadruk op 
techniek en ontwerp in de programma’s, 
zijn deze een aanvulling op of zelfs  
ter vervanging van kerndoelen 44 & 45 
binnen PO en 33 binnen VO. 

Deze brochure geeft u een beeld 
van wat Het Nieuwe Instituut voor u  
en uw leerlingen kan betekenen. Onze 
onderwijsprogramma’s zijn inhoudelijk 
verbonden aan lopende tentoon-
stellingen die telkens ongeveer een half 
jaar lopen. Door dit regelmatige verloop 
van onderwerpen en thematiek blijft 
een bezoek aan Het Nieuwe Instituut 
steeds interessant. 

Wij hopen u en uw klas te mogen 
ontvangen bij Het Nieuwe Instituut.

Hartelijke groet, 
Team Educatie
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Onderwijs in Het Nieuwe Instituut

Binnen Het Nieuwe Instituut staat de 
ontwerppraktijk centraal en dat is dan 
ook goed terug te zien in onze edu-
catie- programma’s. Deze richten zich 
op maak-onderwijs en wordt gekleurd 
door het gebruik van techniek en  
nieuwe media. De ontwikkeling van 
21st century-skills bij leerlingen staat 
hierin centraal. 

De inhoud van onze programma’s 
en de vorm (ontwerpend leren), sluiten 
in het primair onderwijs aan op de 
leerlijnen oriëntatie op jezelf en de 
wereld en ‘kunstzinnige oriëntatie’.  
Dit zijn kerndoelen 44, 45 en 54. In het 
voortgezet onderwijs zijn dit de leer- 
lijnen ‘mens en natuur’ en ‘kunst en 
cultuur’ en gaat het om kerndoelen 33 
en 48. Wij zetten graag onze speciali-
satie in om deze kerndoelen met uw 
klas te behalen. Naast onze vaste 
programma’s maken wij aanbod op 
maat en werken we aan doorlopende 
leerlijnen. Het Nieuwe Instituut is een 
flexibele organisatie waar voor primair 
en voortgezet onderwijs veel mogelijk 
is. We denken dan ook graag met u 
mee over een passend programma 
voor uw klas. 

Ons vaste aanbod kan een uit-
gangspunt zijn voor uw bezoek. Dit 
bestaat altijd uit een programma met 
een interactieve rondleiding en een 
aansluitende workshop. De inhoud van 
dit programma is afhankelijk  
van de lopende tentoonstelling. Een  
interactieve rondleiding is ook los te 
boeken. Huis in verandering is een 
doorlopend programma, verbonden 
aan Huis Sonneveld. Een uniek  
programma waar de verbinding tussen 
erfgoed, architectuur, ontwerp en 
techniek wordt gelegd.

Kijk voor het actuele aanbod 
en prijzen op  
educatie.hetnieuweinstituut.nl/brochure 
of bel 010-4401200.

In het gebouw van  
Het Nieuwe Instituut 
zijn onder andere 
wisselende tentoon-
stellingen te zien.  
Huis Sonneveld is op 
steenworp afstand. 
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Kinderen en jongeren 
ontdekken bij  
Het Nieuwe Instituut 
verschillende kanten 
van de ontwerppraktijk. 
Ze doen inspiratie op in 
de tentoonstellingen en 
werken eigen ideeën uit. 

Door de wisselende 
tentoonstellingen is er 
in Het Nieuwe Instituut 
altijd iets nieuws 
te ontdekken: van 
mode ontwerpen tot 
programmeren met  
de computer.



Programma’s

Interactieve rondleiding  
(PO & VO)

Een museumdocent neemt leerlingen  
in de interactieve rondleiding mee  
door een of meerdere lopende tentoon-
stellingen van Het Nieuwe Instituut. 
Afhankelijk van leeftijd en niveau van 
de leerlingen leren ze thema’s of vraag-
stukken uit de ontwerppraktijk kennen. 
Door het vaak interactieve karakter  
van onze tentoonstellingen kunnen  
ze objecten aanraken en worden  
aangespoord zelf na te denken over  
de thema’s die worden aangestipt. 

Te boeken op: dinsdag t/m vrijdag, 
10.00 –17.00 uur
Duur: 60 minuten
PO: Groep 7–8 // €75,-
VO: vbmo, havo en vwo,  
leerjaar 1–6 // €75,-
maximaal 15 leerlingen per groep,
maximaal 2 groepen tegelijk

Huis in verandering  
(Doorlopend programma PO & VO)

In Huis in verandering ontdekken leer-
lingen Huis Sonneveld, een villa uit 
1933. Onder begeleiding van een  
museumdocent onderzoeken ze de 
architectuur en bouwstijl van het huis, 
maar ook de tuin en het interieur.  
Leerlingen denken na over waarom  
het huis zo modern was toen het werd 
gebouwd. In de aansluitende work-
shop ontwerpen ze zélf innovatieve  
uitvindingen voor een huis. Hoe zou 
Huis Sonneveld vandaag de dag een 
huis voor de toekomst kunnen zijn?

Te boeken op: dinsdag t/m vrijdag, 
10.00–17.00 uur 
Duur: 120 minuten
PO: Groep 5–8 // €57,50
VO: vbmo, havo en vwo,  
leerjaar 1–3 // Kosten: €115,-
maximaal 15 leerlingen per groep,
maximaal 2 groepen tegelijk

Ontwerp mee aan de toekomst  
(PO & VO)

Dit programma start met een inter-
actieve rondleiding door de lopende 
tentoonstelling(en). Daarna volgen 
leerlingen onder leiding van een mu-
seumdocent een workshop waarin ze 
zelf aan de slag gaan met de thematiek 
die in de rondleiding is geïntroduceerd. 
Leerlingen ontwerpen en maken een 
product, vaak met een innovatief karak-
ter. Tot slot presenteren leerlingen hun 
ontwerpen aan elkaar. 

Te boeken op: dinsdag t/m vrijdag, 
10.00–17.00 uur
Duur: 120 minuten
PO: Groep 7–8 // €57,50
VO: vbmo, havo en vwo,  
leerjaar 1–3 // €115,-
maximaal 15 leerlingen per groep,
maximaal 2 groepen tegelijk

Techniek en media zijn 
vaak onderdeel van 
onze onderwijspro-
gramma’s. De ontwik-
keling van 21st century 
skills staat hierbij 
centraal.
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Docent aan het woord:  
Tessa Smal

Bij Het Nieuwe Instituut wordt de 
waarde van creatief denken zichtbaar 
gemaakt voor leerlingen.

Tessa Smal is beeldend kunstdocent 
en interne cultuurcoördinator bij OBS 
Het Landje in Rotterdam. Met haar  
leerlingen bezoekt ze regelmatig Het 
Nieuwe Instituut. Tessa vertelt over 
haar ervaring:

“Het mooie van Het Nieuwe Instituut is 
dat het zich richt op ontwerpers. Je ziet 
direct waar creativiteit in het normale 
leven toe kan leiden en dat door ont-
werpers het creatieve denkproces op 
een andere manier wordt ingezet. In 
het proces van idee naar ontwerp zíen 
kinderen dat kunstvakken meer voor 
hun toekomst kunnen betekenen, dat 
het meer vlakken raakt dan alleen het 
kunstenaarschap. Ook voor ouders en 
collega docenten is dit fijn: het resultaat 
van creativiteit is zichtbaar gemaakt. 

Ontwerpend leren en maakeducatie 
zijn op dit moment trends in het onder-
wijs. Naast rekenen en taal wordt cre-
atief denken een basiswaarde in het 
toekomstige onderwijsveld en de praktijk 
van Het Nieuwe Instituut sluit hier goed 
op aan. Leerlingen komen op een an-
dere manier met het ontwerpproces in 
aanraking. Een bezoek biedt dus niet 
alleen een inhoudelijk onderwijspro-
gramma, maar heeft ook meerwaarde 
als onderzoeksbron. In onze gezamen-
lijke projecten raakten leerlingen  
overtuigd van hun eigen ontwerpen en 
de waarde van hun prototypen.

The Life Fair was de vorige ten-
toonstelling van Het Nieuwe Instituut. 
Deze ging over de maakbaarheid van 
het lichaam en had een beursop-
stelling. Dat vond ik spannend, omdat 
niet direct duidelijk was voor de  
leerlingen waar en hóe ze moesten 
gaan kijken. Juist de begeleiders heb-

ben dat goed over gebracht en de 
kinderen waren onder de indruk van  
de verhalen die bij de verschillende  
ontwerpen hoorden. 

Ik zou een bezoek aan Het  
Nieuwe Instituut zeker aanbevelen aan  
andere docenten. Niet alleen voor 
gezamenlijke projecten, maar ook voor 
de normale onderwijsprogramma’s.  
Je bent op een heel andere manier in  
een museum. Op andere plekken blijft 
de informatie vaak bij een kunstwerk of 
–stroming. In Het Nieuwe Instituut zie 
je het dagelijks leven voorbij komen. Dit  
is herkenbaar voor kinderen. Het sluit 
aan bij hun belevingswereld.”

Boekingsinformatie

Wilt u Het Nieuwe Instituut bezoeken 
met uw klas of school? Neem  
contact op met Laura van Rossen  
via boekingen@hetnieuweinstituut.nl
of bel 010-4401200

Kijk voor actuele programma’s  
en prijzen op  
educatie.hetnieuweinstituut.nl/brochure  

Het Nieuwe Instituut is acceptant  
van de Cultuurkaart. 
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Educatie Team

Coördinator onderwijs: 
Annemiek Snelders

Productie educatie: 
Wendy van Krieken

Boekingen: 
Laura van Rossen

Marketing- en communicatie: 
Marjolein Roozen 

Colofon

Het Nieuwe Instituut, maart 2017

Vormgeving: 
Maureen Mooren, Karlis Krecers

Illustraties: 
Rudy Guedj

Foto’s:
Fred Ernst, Felix Kalkman,  
Wendy van Krieken, Arjen Jan Stada
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Langskomen met de klas?
Neem contact op via:

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

educatie.hetnieuweinstituut.nl/brochure 
boekingen@hetnieuweinstituut.nl
010-4401200

Openingstijden onderwijs:
di t/m vr 10.00–17.00 


