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Leerkrachtenhandleiding 
 Gezondheid en ziekte, vroeger en nu 

 
 
 
PO programma groep 7/8 
Inleiding 
In het onderwijsprogramma Gezondheid en ziekte, vroeger en nu maken leerlingen 
hun eigen medisch dossier. Ze gebruiken moderne instrumenten om metingen te 
doen aan hun eigen lichaam. Leerlingen ontdekken dat de dokter niet enkel let op 
het landelijke gemiddelde, maar vooral op de standaard meetwaarden van de 
patiënt. Een beetje afwijken kan best gezond zijn, want ieder lichaam is anders.  
 
In de tentoonstelling voeren de leerlingen opdrachten uit.  Ze ervaren hoe de 
medische wetenschap zich ontwikkeld heeft en hoe de artsen van vroeger -zoals 
Herman Boerhaave- patiënten hielpen. De museale begeleiding van het 2 uur 
durende programma is in handen van de museumdocent.  
 

 
Bezoek aan het museum 
Voorwaarden 

• Scholen zijn verplicht vooraf te boeken. 

• Het programma is te boeken op maandagen om 09:30 uur, 10:00 uur, 10:30 uur, 13:00 uur, 
13:30 uur of 14:00 uur 

• Wanneer u op tijd aanwezig bent in het museum, kunt u het volledige programma volgen. Bij 
een latere start zal het programma iets worden ingekort. 

• In ons museum gelden speciale regels tegen het corona-virus, zo moet iedereen vooraf een 
e-ticket kopen en in het museum minimaal 1,5 meter afstand houden. Een actueel overzicht 
van deze regels vindt u op onze website. 

• Begeleiding: 
□ Aantal leerlingen per dagdeel: maximaal 36 leerlingen.  
□ Leerlingen zijn voor aankomst ingedeeld in groepjes van 5 à 6 leerlingen. 
□ Ieder groepje heeft een begeleider vanuit school/ouders. Wij vragen begeleiders om 

onderling 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. 
□ Van de ouders en de leerkracht wordt een actieve en ondersteunende houding 

verwacht. 
□ De begeleiders worden tijdig geïnstrueerd door de museumdocent en uitgerust met 

een handzame begeleidershandleiding. Zo kunnen zij waar nodig ondersteuning 
bieden aan hun groepje.  

□ We houden optimaal rekening met ieders veiligheid. Daarom gelden in het museum 
de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de Museumvereniging om de 1,5 
meter afstand te kunnen waarborgen. Het is daarom noodzakelijk dat leerlingen 
verspreid over de tentoonstellingszalen aan de slag gaan met de opdrachten. De 

https://rijksmuseumboerhaave.nl/over-ons/corona/bezoekersvoorwaarden/
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museumdocent zet de groepen een voor een af op zaal. Op de plattegrond op de 
laatste pagina van het opdrachtenboekje van de leerlingen staan de acht opdrachten 
uit het opdrachtenboekje genummerd op de juiste plek in de tentoonstelling.   

□ Ieder groepje heeft een ander startpunt voor de opdrachten. Wanneer ze verder 
lezen in het opdrachtenboekje, maken ze de opdrachten in die volgorde tot ze weer 
bij hun startopdracht uitkomen. Dat betekent dat leerlingen soms meer dan één keer 
een ronde door de tentoonstelling maken. 
 

• Museumregels: 
□ Het meenemen van eten of drinken in de tentoonstellingsruimtes is niet toegestaan. 

Uitzonderingen zijn het museumcafé, de binnentuin en de educatieruimte. Vanwege 
de tijd, consumpties graag voorafgaand of na afloop van het museumbezoek 
gebruiken.  

□ Leerlingen mogen in het museum foto’s maken zonder hun flits te gebruiken.  
□ Tijdens het museumbezoek laten de leerlingen hun jassen en tassen achter in de 

garderobe. 
□ Leerkrachten en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het 

gedrag van de door hen begeleide leerlingen en dienen te allen tijde toezicht te 
houden op de door hen begeleide leerlingen. 

 
 

Programma in vogelvlucht 
A. Introductie (15 minuten) 

De museumdocent start in de onderwijsruimte met een introductie op het museum en de 
collectie. Er volgt een eerste kennismaking met de geneeskunde in de tijd van dokter Herman 
Boerhaave.  
 

B. Workshop in educatieruimte (30-40 minuten) 
In groepjes voeren de leerlingen de opdrachten uit. Zij meten hun hartslag, polsslag, gewicht, 
lengte en temperatuur. Ze noteren hun waarnemingen op een persoonlijk opdrachtenboekje. 
Vervolgens berekenen de leerlingen het groepsgemiddelde (gewicht uitgezonderd). 

 
C. Opdrachten op zaal (50-60 minuten) 

De leerlingen bezoeken de vaste presentatie: 5 à 6 groepjes onder begeleiding van een 
volwassene. De leerlingen maken vragen op zaal en ontdekken de geschiedenis aan de hand 
van bijzondere medische objecten. 

 
D. Afsluiting (10 minuten) 

De leerlingen verzamelen zich weer in de educatieruimte.  De ontdekkingen in het museum 
worden klassikaal nabesproken onder begeleiding van de museumdocent. 

 
 
Leerdoel 
De leerlingen kunnen Herman Boerhaave plaatsen in de medische ontwikkelingen van de 17de eeuw 
tot heden. Ze leggen het verband met het gebouw en de collectie. De leerlingen kunnen zelfstandig 
metingen doen aan hun lichaam en begrijpen hoe dokters tegenwoordig de gezondheid vaststellen. 
 

Aansluiting kerndoelen 
Het programma sluit aan bij de leergebieden Nederlands, Rekenen/Wiskunde, Oriëntatie op jezelf en 
de wereld en Kunstzinnige oriëntatie (bijlage). 
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Voorbereidende en verwerkende les 
De voorbereidende en verwerkende les kunt u downloaden via de volgende links: 
voorbereiding en verwerking. 

 
Aansluiting bij de canonvensters  
Met dit onderwijsprogramma sluiten we aan bij het canonvenster Huygens. De microscoop naar 
ontwerp van Christiaan Huygens is geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat het een van de 
verhalen verbeeldt van het venster Christiaan Huygens. Meer informatie over dit venster is te vinden 
in de bijlage. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://rijksmuseumboerhaave.nl/documents/140/181015_Voorbereidende_les_Gezondheid_en_ziekte_VWP.pdf
https://rijksmuseumboerhaave.nl/documents/139/181014_Verwerkende_les_Gezondheid_en_ziekte_VWP.pdf
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Bijlage 1 
Kerndoelen Gezondheid en Ziekte 

 
 
 

Aansluiting kerndoelen 
Hieronder vindt u een omschrijving van de betrokken kerndoelen. 
 
Leergebied Rekenen en Wiskunde 
23. De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.  
33. De leerlingen meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, 
omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.  
 
Leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld  
Mens en samenleving  
34. De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 
anderen.  
37. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en 
normen. Natuur en Techniek  
41. De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van 
hun onderdelen.  
Tijd  
53. De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de 
Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.  
 
Leergebied Kunstzinnige oriëntatie  
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 
erfgoed. 
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Bijlage 2 
Venster  Huygens 

 

 
Ontdekking van een nieuwe wereld 

Wat de lakenhandelaar Antoni van Leeuwenhoek ziet onder de zelfgeslepen lenzen van zijn 
microscoop is opzienbarend. Snel zoekt hij contact met de wetenschappelijke wereld om zijn 
bevindingen te publiceren. Hij wordt wereldberoemd. Voor het eerst ziet hij zaadcellen, 
bloedlichaampjes en ‘kleine diertjes’, oftewel bacteriën. 
Met zijn systematische en uitgebreide onderzoek is hij de 
grondlegger van de microbiologie. 
 
Het ontwerp van Van Leeuwenhoeks microscopen is relatief 
eenvoudig. Het preparaat, een miniem glazen lensje dat 
tussen twee metalen plaatjes is geklonken, zit op een 
pinnetje dat met schroefjes versteld kan worden, zodat het 
lensje scherpstelt. De microscopen van Van Leeuwhoek 
kunnen tachtig tot tweehonderdvijftig maal vergroten. Dat 
is voor die tijd fenomenaal.  
  
De microscoop door Antoni van Leeuwenhoek is 
geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat het een 
van de verhalen verbeeldt van het venster Christiaan 
Huygens. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 


