
BAJESTIJD - IN HET GEVANGENISMUSEUM 

Docentenhandleiding 
 

 

Doel van het programma 
Leerlingen ontdekken door samen te werken 

verschillende aspecten van het gevangenisleven 

vroeger en nu. 

 

Aantal groepjes 
Per klas zes teams van vier (maximaal zes) 

leerlingen. De teams moeten van tevoren in de 

klas worden samengesteld. Zie de instructies 

hiernaast. Wanneer er twee klassen komen, zijn er 

dus 12 teams. 

 

Tijdsinvestering 
Voorbereiding in de klas (15 minuten) 

Educatief programma in het museum (120 minuten) 

 

Begeleiding vanuit school 
De docenten worden tijdens het programma 

ingezet; zij sturen de leerlingen in het museum aan 

via WhatsApp en begeleiden de leerlingen naar de 

Rode Pannen. 

 

Gezien de intensiteit van het programma vragen we 

daarom om per 10 leerlingen één volwassen 

begeleider/docent mee te nemen. 

We verzoeken ook met klem om docenten die de 

leerlingen kennen.  

 

 
 

De instructies voor de voorbereiding en het 

begeleiden in het museum vind je hiernaast.

 

 

Benodigdheden voor in het museum 
De zes teams hebben opgeladen smartphones 

nodig in het museum, zodat zij kunnen appen met 

hun docenten. De docenten krijgen in het 

Gevangenismuseum telefoons te leen. 

 

Voorbereiding op school 
Verdeel iedere klas in zes teams en laat één leerling 

per team een WhatsAppgroep maken*. 

De WhatsAppgroepen moeten de volgende namen 

krijgen: 

1. De Schelmen    

2. De Schavuiten 

3. De Rekels 

4. De Schobbejakken 

5. De Ruitentikkers 

6. De Gappers 

 

In het museum zullen de telefoonnummers van de 

leentelefoons worden toegevoegd aan de 

WhatsAppgroepen. 

 

Bespreek met de leerlingen: 

• Wat er in het museum te zien en te ontdekken 

is: het Gevangenismuseum vertelt de 

geschiedenis van gevangenisstraf in Nederland, 

van vroeger tot nu. 

• Hoe je je in een museum gedraagt: rustig 

praten en lopen, niet eten of drinken, rekening 

houden met andere bezoekers. 

• Herinner de leerlingen er ook aan dat zij hun 

telefoons volledig opgeladen meenemen! 

 

 

Het museumbezoek 
Bij aankomst in het museum worden de leerlingen 

opgedeeld in twee groepen (= 2 groepen van elk 6 

teams). 

 

Eén groep gaat met een rondleider en een docent 

naar de voormalige strafgevangenis De Rode 

Pannen. Hier krijgen de leerlingen een korte 

rondleiding en spelen ze (in teams) de Bajesquiz. 

 

De andere groep gaat met een rondleider en de 

overige docenten naar het Hoofdkwartier. Daar 

wordt kort aan de leerlingen en docenten uitgelegd 

hoe het WhatsAppspel wordt gespeeld. 

De nummers van de leentelefoons worden aan de 

op school gemaakte WhatsAppgroepen* 

toegevoegd. 

De leerlingen krijgen een plattegrond met het 

startpunt van hun route en gaan op stap. 

De docenten krijgen mappen met opdrachten die ze 

vanuit het Hoofdkwartier naar de leerlingen sturen. 

In het museum zijn museummedewerkers aanwezig 

om de leerlingen, waar nodig, te helpen. 

 

Na een uur wisselen de groepen. 

 

*Wanneer er op school geen WhatsAppgroepen zijn 

aangemaakt, gaat dit af van de speeltijd in het 

museum. 

 

Vragen of opmerkingen? 

Neem gerust contact op. 

educatie: i.vandegraaf@gevangenismuseum.nl 


