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PERSBERICHT                                                                                                   Leiden, 27 maart 2018 

Rijksmuseum Boerhaave en JES Rijnland slaan handen ineen 

Rijksmuseum Boerhaave en JES Rijnland gaan duurzaam samenwerken. Vanaf augustus zal het 

museumgebouw aan de Lange Sint Agnietenstraat de nieuwe locatie zijn voor de WeekendKlas van 

JES (Jeugd en Samenleving) Rijnland. Met deze samenwerking willen beide organisaties optimaal 

kansen bieden aan talentvolle kinderen die gezien hun achtergrond een steuntje kunnen gebruiken, 

en daarbij ook hun ouders betrekken. Aldus maakt Rijksmuseum Boerhaave werk van inclusiviteit: 

het verbreden van de herkomst van zijn bezoekers. 

Gedurende de drie jaar dat de JES Rijnland-kinderen de WeekendKlas doorlopen, passeren er diverse 

thema’s waar Rijksmuseum Boerhaave onderwijsprogramma’s kan toevoegen en kennis van kinderen 

kan helpen verdiepen. Daartoe past het museum, in samenspraak met docenten en professionals op 

het vlak van meertaligheid, zijn educatieve programma’s en het bijbehorende erfgoed aan. Omdat 

om de twee jaar  een nieuwe lichting WeekendKlas van start gaat, heeft die inspanning een 

duurzaam resultaat. 

In het nieuwe Rijksmuseum Boerhaave kunnen WeekendKlas-kinderen aan de slag met educatieve 

spellen en interactives op vooral medisch en technisch gebied. Maar ook tijdelijke tentoonstellingen, 

zoals op dit moment ‘Spelen met Wiskunde’, hebben veel te bieden. Verder is van april tot oktober in 

de binnentuin van het museum ‘Waterland’ beschikbaar, met educatieve aanknopingspunten rond 

waterbeheer. 

WeekendKlas besteedt in en naast de lessen beroepsoriëntatie ook veel aandacht aan Taal. Kinderen 

die het nodig hebben krijgen zondagen voordat WeekendKlas begint extra taalondersteuning  en 

mogen ook hun huiswerk meenemen. Professionals van JES Rijnland en stagiaires van Hogeschool 

Leiden verzorgen begeleiding. Hoe motiverend is het als je lastig huiswerk mag maken in de 

prachtige omgeving van Rijksmuseum Boerhaave? 

Een ander programma van JES Rijnland past eveneens prima binnen de ambiance van Boerhaave: 

Zomerschool. Die biedt kinderen op weg naar groep 7 of 8 een uitdagende, zinvolle en leuke  

besteding van de zomervakantie. Met extra onderwijstijd, gericht op het versterken van de 

taalvaardigheid, voorkomt Zomerschool dat het taalniveau daalt. De leerlingen worden geselecteerd 

in overleg met het basisonderwijs. 

WeekendKlas en Zomerschool zijn, aldus directeur Carolien de Groot van JES Rijnland, ‘perfecte alibi’ 

om bij bijzondere gelegenheden ook de ouders van de kinderen in het museum uit te nodigen en een 

programma aan te bieden. Boerhaave-directeur Dirk van Delft: ‘Langs die weg krijg je stap voor stap 

mensen in je museum voor wie zo’n bezoek allesbehalve vanzelfsprekend is. Als museum kun je daar 

niet genoeg je best voor doen.’ 
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JES Rijnland, dat vanuit het Kinderrechtenhuis aan de Hooglandse Kerkgracht in Leiden opereert, 

werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het 

onderwijs en in de samenleving. JES streeft ernaar deze kansen te vergroten door het aanbieden van 

preventieve, aanvullende en verrijkende programma’s voor kinderen, jongeren van 0-23 jaar en hun 

ouders. 

Bij Rijksmuseum Boerhaave ontdek je de wereld van wetenschap. De nieuwe presentatie van de 

collectie, die op 15 december 2017 is geopend, spreekt een breed publiek aan. Door de originele 

objecten vergezeld te laten gaan van digitale magazines, spellen en games, interactives, replica’s en 

audiovisuele extra’s, raakt de bezoeker veel sterker dan voorheen bij het verhaal betrokken. Er is 

veel meer te doen.  

 

Nadere inlichtingen: 

Carolien de Groot, directeur JES Rijnland: C.deGroot@jesrijnland.nl en  www.jesrijnland.nl/ 

Annelore Scholten, hoofd Publiek & Presentatie Rijksmuseum Boerhaave: 

annelorescholten@rijksmuseumboerhaave.nl  en www.rijksmuseumboerhaave.nl 
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