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Docentenhandleiding
bij het MBO Onderwijsprogramma Besmet!
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DOCENTENHANDLEIDING 
MBO ONDERWIJSPROGRAMMA ‘BESMET!’

Rijksmuseum Boerhaave heeft verschillende onderwijsprogramma’s die u en uw studenten de 
wereld van wetenschap laat ontdekken. 
 
Voor u ligt de docentenhandleiding bij het onderwijsprogramma Besmet!. Dit onderwijsprogramma 
is ontworpen voor alle studenten die een MBO-opleiding volgen in de sector Gezondheidszorg.
Dit onderwijsprogramma hoort bij de nieuwe, tijdelijke tentoonstelling Besmet! en sluit aan bij de 
kwalificatiedoelen binnen elke zorgopleiding. 
 
Tijdens het onderwijsprogramma Besmet! gaan studenten zelfstandig door de tentoonstelling 
met het downloadbare opdrachtenboekje. Het opdrachtenboekje vindt u op onze website. In de 
tentoonstelling maken studenten kennis met infectieziektes en de impact daarvan op het leven 
van eenieder en de impact op de wereld. Het coronavirus is voor iedereen een helder voorbeeld 
maar ook epidemieën uit het verleden komen aan bod. In deze tentoonstelling gaan studenten 
zien hoe mensen in de zorg, wetenschappers en burgers vroeger maar ook vandaag de dag 
omgaan met uitbraken van infectieziektes. Welke inzichten bieden historische epidemieën voor de 
toekomst van jouw werk in de zorg? En welke oplossingen biedt de wetenschap?
 
In deze handleiding vindt u informatie over het museumbezoek en lessuggesties om het 
museumbezoek voor te bereiden en te verwerken na afloop. Hiermee hopen wij u de mogelijkheid 
te bieden het onderwijsprogramma goed aan te laten sluiten bij het onderwijsprogramma op 
school. 

BOEKING & MUSEUMREGELS
• U bent verplicht vooraf te reserveren via de website van Rijksmuseum Boerhaave.
•  De tentoonstelling wordt 90 minuten exclusief voor u gereserveerd. 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. 
•  Er kunnen maximaal 24 personen (studenten + begeleiders) in de tentoonstelling aanwezig zijn.
• De kosten zijn €5 per student (minimale prijs per programma € 99,-)
•  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.

• Studenten mogen in het museum foto’s maken wanneer ze geen flits gebruiken.
• Studenten hangen hun jassen en tassen op in de garderobe. 
 
VOORBEREIDING
•  Wanneer uw boeking door het museum is bevestigd is de toegang tot de tentoonstelling 

Besmet! voor u en uw klas gereserveerd. 
• De vaste tentoonstelling is niet toegankelijk.
•  Print voor iedere student het opdrachtenboekje. Deze vindt u op onze website. Studenten 

kunnen zelfstandig met het opdrachtenboekje door de tentoonstelling gaan.
•  Print voor de docent deze handleiding. De antwoorden op de opdrachten ontvangt u bij de 

bevestiging van uw reservering.
 

INLEIDING

PRAKTISCH

https://rijksmuseumboerhaave.nl/onderwijs/mbo/besmet/
https://rijksmuseumboerhaave.nl/onderwijs/mbo/besmet/
https://rijksmuseumboerhaave.nl/over-ons/corona/bezoekersvoorwaarden/
https://rijksmuseumboerhaave.nl/onderwijs/mbo/besmet/
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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 studenten verspreid over de tentoonstelling beginnen 
met de opdrachten. Op de plattegrond op de laatste pagina  staan de vijftien opdrachten uit het 
opdrachtenboekje genummerd op de juiste plek in de tentoonstelling.  
• Maak groepjes van twee. 
•  Geef ieder groepje een startnummer. Dit nummer correspondeert met een opdracht in het 

opdrachtenboekje. Er is ruimte op voorpagina van het opdrachtenboekje om dit startnummer 
te noteren. Let op: opdracht 10 en 11 horen bij elkaar. Sla nummer 11 over als startnummer.

•  Ieder groepje loopt aan het begin meteen naar de plek van hun startnummer en begint bij die 
opdracht. Wanneer ze verder lezen in het opdrachtenboekje maken ze de opdrachten in die 
volgorde tot ze weer bij hun startopdracht uitkomen. Dat betekent dat studenten soms meer 
dan één keer een ronde door de tentoonstelling maken.

TIJDSDUUR BEZOEK AAN HET MUSEUM 
90 minuten (waarvan 75 minuten in de tentoonstelling)
 
LEERDOELEN
•  Studenten kunnen verschillende voorbeelden van infectieziektes noemen en of ze worden 

veroorzaakt door virussen, bacteriën of schimmels.
•  Studenten kunnen uitleggen hoe je besmet kunt raken met een infectieziekte en welke 

factoren meespelen in de grootte van de verspreiding hiervan.
•  Studenten kunnen uitleggen wat de invloed van (intelligente) lockdown en social distancing 

is op de verspreiding van een besmettelijke ziekte.
• Studenten kunnen uitleggen hoe een vaccinatie werkt en wat groepsimmuniteit inhoudt.
• Studenten kunnen advies aan elkaar geven over hoe veilig te werken met besmette patiënten.
•  Studenten kunnen verschillen en overeenkomsten noemen tussen hoe mensen (in de zorg) 

vroeger en nu omgaan met de uitbraak van een infectieziekte en kunnen benoemen waar ze 
dat aan zien.

• Studenten kunnen reflecteren op hun rol in het voorkomen van een uitbraak.
•  Studenten zijn na het volgen van dit programma bewust van de wetenschap achter het 

uitbreken, voorkomen en behandelen van een infectieziekte. 

Wij hopen dat jullie bezoek aan het museum een waardevolle toevoeging is op het curriculum 
van de opleiding en het werkveld en belevingswereld van de student. Dit onderwijsprogramma 
gaat over infecties en infectieziekten. Dit thema zit ongetwijfeld verweven in het curriculum en 
studenten krijgen er in het dagelijks leven of tijdens hun werk mee te maken. Toch kan het zijn 
dat de inhoudelijke kennis, of relevante ervaringen wat zijn weggezakt. Als voorbereiding op jullie 
bezoek aan het museum geven wij een aantal suggesties die u als docent zou kunnen overnemen. 
Natuurlijk kunt u als docent zelf bepalen wat u een goede aanvulling vindt. 

1. INTRODUCTIE RIJKSMUSEUM BOERHAAVE
Als voorbereiding op het bezoek aan het museum kunt u de studenten alvast iets vertellen over 
Rijksmuseum Boerhaave. Op de website staat meer informatie. Misschien zijn er studenten eerder 
in het museum geweest, of hebben jullie eerder een onderwijsprogramma gevolgd. Studenten 
kunnen hun ervaringen met elkaar delen. Laat de studenten ook nadenken over waarom zo’n 
museum er is, eventueel kunt u de studenten zelf ook meer informatie laten opzoeken over het 
museum, de collectie en de tentoonstelling Besmet! in het bijzonder. Wat zouden ze graag willen 
leren? Waar kijken ze naar uit? Wat verwachten ze er van? 

VOORBEREIDENDE LES

https://rijksmuseumboerhaave.nl/ontdek-de-wetenschap/?world=anatomisch-theater


2. POWERPOINTPRESENTATIES 
Stichting Biowetenschappen en Maatschappij heeft een drietal PowerPointpresentaties met de 
thema’s;  virussen, groepsimmuniteit en ons afweersysteem ontwikkeld. Deze PowerPointpresentaties 
kunt u in de klas laten zien of gebruiken bij een voorbereidende les. De voorkennis die studenten 
kunnen halen uit deze informatieve presentaties is handig bij het bezoek aan het museum.

3. CAHIER HELP, IK BEN BESMET! 
Stichting Biowetenschappen en Maatschappij heeft in samenwerking met Centrum 
Infectieziektebestrijding van het RIVM en Rijksmuseum Boerhaave een cahier gemaakt. Hierin komen 
de verschillende facetten van infectieziekten en infectieziektebestrijding aan bod. U kunt in de les 
studenten een stuk laten lezen een daarop laten reageren of het stuk met elkaar bediscussiëren.  
In hoofdstuk 4 Virus gaat op wereldtournee komen de risico’s van internationale voedselketens en  
de impact klimaatverandering op nieuwe uitbraken uitgebreid aan bod.
Deze en andere onderwerpen in het cahier sluiten aan bij het vak burgerschap en zijn een  
waardevolle toevoeging als voorbereiding op uw bezoek aan het museum
  
4. GROEPSGESPREK
Het coronavirus heeft effect gehad op iedereen. In het bijzonder op werkenden in de zorg. In een 
groepsgesprek kunnen ervaringen worden gedeeld. In het museum wordt ook de geschiedenis van 
epidemieën in beeld gebracht. U kunt in een groepsgesprek bespreken hoe de studenten denken 
dat de zorg, hun werk en de maatschappij in de afgelopen jaren is veranderd. Hoe zouden ze vroeger 
zijn omgegaan met een uitbraak als het coronavirus? Wat voor werk zouden zij dan doen? Met welke 
materialen zouden ze dan werken? Hoe zouden ze zichzelf beschermen? Zou je dat werk dan ook 
hebben gedaan? 
 
5. FILMS
Leren gebeurt niet alleen op school, maar overal. Zelfs van het kijken naar een serie of film kun je leren. 
Hieronder staan enkele series, tv-programma’s, films en andere tips die studenten in hun vrije tijd 
kunnen kijken als voorbereiding op hun bezoek aan het museum. 

PANDEMIC - Netflix documentaire

CONTAGION - film

LEVENSLUCHT - een week op de IC tijdens corona - VPRO documentaire

BUREAU BUITENLAND - VPRO serie

Als afsluiting van het onderwijsprogramma Besmet! raden wij aan om het bezoek aan het museum 
te evalueren en ervaringen met elkaar te delen. Wat hebben studenten geleerd? Zijn ze anders 
gaan denken of handelen na het bezoek? Hieronder staat een aantal ideeën om uw bezoek aan 
het museum op school nog te kunnen afsluiten. 

1. FOTO’S WINACTIE
Voor de winactie moesten studenten hun favoriete object fotograferen. U kunt studenten vragen 
deze foto’s ook met elkaar te delen. Waarom hebben studenten voor een bepaald object gekozen 
en wat kunnen ze daar nog over vertellen? Deel ervaringen met elkaar om jullie geheugen over de 
tentoonstelling en de opdrachten op te frissen. 

2. DISCUSSIE IN DE KLAS
In het opdrachtenboekje stonden een paar reflecterende opdrachten. Een voorbeeld hiervan is 
opdracht 7 Wat kun jij doen?. Hierbij noemen studenten voorbeelden van factoren die van invloed 

VERWERKENDE LES

https://www.biomaatschappij.nl/besmet/
https://www.biomaatschappij.nl/besmet/
https://www.biomaatschappij.nl/product/help-ik-ben-besmet/
https://www.biomaatschappij.nl/product/help-ik-ben-besmet/
https://www.netflix.com/nl/title/81026143
https://www.imdb.com/title/tt1598778/
https://www.npostart.nl/levenslucht-een-week-op-de-ic-tijdens-corona/01-04-2020/BV_101398849
https://www.vpro.nl/programmas/bureau-buitenland.html
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zijn op het uitbreken van infectieziektes de afgelopen jaren. Tevens reflecteren studenten op hun eigen 
gedrag. Dit is een goed onderwerp voor een discussie in de klas. MBO studenten van de opleiding 
Graphics / Mediavormgeving hebben bij dit onderwerp ook mooie ANIMATIES voor de tentoonstelling 
gemaakt. Deze kunnen de studenten als samenvatting nog een keer bekijken. Wat willen studenten 
doen om een volgende epidemie te voorkomen? Wat is haalbaar? Welke invloed heeft hun werk in de 
zorg? Het cahier ‘Help, ik ben besmet’ kan u helpen bij het sturen van deze discussie of u en studenten 
voorzien van meer informatie.

3. VROEGER, NU EN DE TOEKOMST
In de tentoonstelling worden verschillende objecten tentoongesteld die laten zien hoe de zorg vroeger 
werd georganiseerd of welke materialen zij gebruikten (vaccinatiemessen). Als samenvatting van 
hun bezoek zouden studenten verschillen tussen vroeger en nu kunnen noemen met voorbeelden uit 
de tentoonstelling. Als aanvulling zou u studenten ook kunnen laten nadenken over de zorg van de 
toekomst. Hoe gaat hun werk er over 50 of 100 jaar uit zien? Wat zou er moeten veranderen? Welke 
ontwikkelingen hopen ze dat er gaan komen? 

4. GAME
Laat de studenten het COVID-19 SPEL spelen om zo meer te leren over hoe infectieziekten zich 
verspreiden en wat de effecten zijn van verschillende maatregelen. 

Wij wensen u en uw studenten een informatief, maar vooral ook een leuk bezoek in Rijksmuseum 
Boerhaave toe. Heeft u na uw bezoek suggesties, vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact 
op met de afdeling Publiek & Presentatie: tel. 071-7519962 of reservering@rijksmuseumboerhaave.nl.

EVALUATIE

https://rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-doen/besmet/animatie/
https://www.dinalab.net/2020/07/06/flatten-the-curve-covid-19-simulation-game/
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Dit onderwijsprogramma sluit aan bij de competenties uit de kwalificatiedossiers van 
verschillende zorgopleidingen. Ook sluit het aan bij het vak burgerschap.
Hieronder staan per beroepsgroeps de aansluitende vakkennis, vaardigheden en gedrag zoals 
benoemd in de kwalificatiedossiers. 
 
APOTHEKERSASSISTENT
• heeft specialistische kennis van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
•  heeft specialistische kennis over medicatieveiligheid (afhandeling van 

medicatiebewakingssignalen incl. medisch farmaceutische beslisregels en 
laboratoriumwaardes)

•  heeft brede kennis over patiëntveiligheid
•  heeft specialistische kennis van wet- en regelgeving, waaronder geneesmiddelenwet, 

Opiumwet en AVG
•  geeft heldere en deskundige instructie aan de patiënt (en/of naastbetrokkene) over gebruik 

van geneesmiddel en/of hulpmiddel die leidt tot juist gebruik van het geneesmiddel en/of 
hulpmiddel;

•  heeft specialistische kennis van wet- en regelgeving, zoals: hygiëne, veiligheid, ARBO, FMD 

DOKTERSASSISTENT
•  heeft kennis van infectiepreventie
•  kan werken volgens hygiënische voorschriften
•  kan voorlichting-, advies- en instructievaardigheden methodisch toepassen
•  werkt kundig volgens richtlijnen, protocollen en/of werkafspraken van de praktijk/polikliniek/

organisatie;

TANDARTSASSISTENT
•  heeft brede kennis van ziektes, infecties en beschadigingen in het mondgebied, kaak en 

tandvlees
•  heeft brede kennis van geneesmiddelen i.r.t. de behandeling van bijvoorbeeld pijn, infectie, 

allergie, bloeding en droge mond
•  kan volgens hygiëne protocollen en de richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken 

werken
•  Na afloop van de behandeling zorgt zij ervoor dat zowel het instrumentarium als 

de behandelruimte volgens huidig geldende richtlijnen gereinigd, gedesinfecteerd, 
gesteriliseerd en opgeborgen wordt.

•  werkt consequent tijdens de behandeling volgens richtlijnen, waaronder Richtlijn 
Infectiepreventie

VERPLEEGKUNDIGE
•  heeft gespecialiseerde kennis van protocollen m.b.t. gezondheid, hygiëne
•  heeft ruime kennis van bacteriologie, virologie en parasitologie
•  heeft ruime kennis van de belangrijkste paradigma’s in de (geschiedenis van de) 

gezondheidszorg en de betekenis daarvan voor de beroepsuitoefening
•  checkt proactief of voorlichting, advies en instructie aansluiten bij de beleving, behoefte en 

mogelijkheden van de zorgvrager en naastbetrokkenen

AANSLUITING CURRICULUM EN KWALIFICATIEDOSSIERS


