
Musea Historiehuis en Cuypershuis zoeken vrijwilligers voor het rondleiden van schoolklassen 
 
De musea Historiehuis en Cuypershuis zijn op zoek naar vrijwilligers, die als museumdocent het 
interessant vinden om kinderen en jongeren te betrekken bij een museumbezoek. Naast het 
rondleiden en het laten kennis maken met de museale collecties steekt u ook – samen met de 
leerlingen – de handen uit de mouwen tijdens workshops in de ‘educatieve werkplaats’.  
 
Voor de functie van museumdocent geldt dat u een educatieve en representatieve rol in het 
museum vervult. Wij vragen van u affiniteit met (kunst)geschiedenis / beeldende vakken en 
ervaring in de omgang met groepen kinderen en jongeren, bijvoorbeeld in het onderwijs. 
De museumdocent heeft didactische vaardigheden om informatie over te dragen aan groepen van 
verschillende leeftijden. 
 
Een rondleiding door een museum is namelijk geen eenrichtingverkeer, maar juist een interactie 
tussen de museumdocent, de leerlingen en de tentoonstelling. De leerlingen maken soms 
opdrachten of volgen een workshop voor, na of tijdens een rondleiding. De museumdocent kan 
hen stimuleren om zelf tot een eigen eindresultaat te komen. 
 
Per jaar geeft u maximaal vijf tot tien rondleidingen. De museumlessen vinden doordeweeks op 
dinsdag t/m vrijdag plaats, tussen 8.30 en 11 uur, soms ook in de middagen. Een museumles 
duurt ongeveer 1,5 uur (exclusief voorbereiding en het opruimen achteraf). Het aantal uren dat u 
per week werkt is zeer variabel. De functies van museumdocent bij het Cuypershuis en het 
Historiehuis kunnen worden gecombineerd.  
 
Reageren 
Wilt u een van deze nieuwe museumdocenten zijn? Stuur dan per e-mail  uw sollicitatie en cv 
naar museum@roermond.nl o.v.v. ‘museumdocent’. 
 
Neem voor meer informatie over het Historiehuis contact op met Gerard van de Garde, beheerder 
van het Historiehuis (0475 – 35 94 28, historiehuis@roermond.nl). Zie ook www.historiehuis.nl  
 
Voor meer informatie over het Cuypershuis kan contact opgenomen worden met Joyce van 
Cruchten, medewerker Educatie en PR (tel. 0475 – 359 102 of via museum@roermond.nl). Zie ook: 
www.cuypershuis.nl.    
 
Een museumteam, twee locaties 
Het Historiehuis vertelt over de geschiedenis van Roermond. Het museum is gevestigd in de 
Bibliotheek Bibliorura (Neerstraat 11) en vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de 
bibliotheek (dus alle dagen van de week). Naast de vaste presentatie met het levensverhaal van 
de stad (op de begane grond) zijn er per jaar meestal twee wisselexposities (in het souterrain). 
 
Het Cuypershuis is hét museum over de Roermondse architect en ontwerper Pierre Cuypers (1827-
1921). Het museumgebouw is deel van de collectie. In 1853 is het door Pierre Cuypers als 
woonhuis voor zijn eigen familie, maar ook als ateliers voor de kunstwerkplaatsen, ontworpen. 
Naast aandacht voor het erfgoed van Cuypers, toont het museum ook actuele thema’s binnen 
interieurvormgeving en hedendaags design. 
 
Museumeducatie is belangrijk omdat het overbrengen van kunst en cultuur de menselijke 
ontwikkeling stimuleert en het kennismaken met erfgoed een eigen identiteit creëert. Cultuur 
zien wij als alles wat mensen doen om hun identiteit als lid van groepen medemensen te uiten: 
hoe je kleedt, wat je eet en drinkt, vrijetijdsbestedingen zoals feesten, sporten en hobby’s, en 
ook het bestuderen van erfgoed en kunst. Het kennismaken met het verhaal van je woonplaats is 
een verrijking van je identiteit – als autochtone of allochtone Roermondenaar, als man of vrouw, 
als gelovige of niet-gelovige in een stad met een katholiek verleden of in welk opzicht dan ook. 
 
Door het aanbieden van buitenschoolse educatieve projecten, die in overleg met het onderwijs 
worden gerealiseerd, spelen het Historiehuis en Cuypershuis een belangrijke rol bij de culturele 
ontwikkeling van kinderen tussen de drie en achttien jaar in de regio van Roermond. 
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