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Het Van Gogh Museum (VGM) wil het leven en werk van Van Gogh 
en zijn tijd toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen om ze 
te inspireren en te verrijken. Educatie vormt daarin de brug van 
inhoud naar publiek op drie elkaar versterkende platforms: 

Streven naar inclusiviteit
In de periode 2017-2020 bouwt de afdeling Educatie & Interpretatie 
haar rol als expert in doelgroepgerichte interpretatie van de inhoud 
van collecties, onderzoek en tentoonstellingen verder uit. De afde-
ling zet daarvoor een samenhangende mix aan middelen en 
activiteiten in om mensen een persoonlijke connectie te laten 
maken met het kunstwerk of (ideeën van) de kunstenaar. Ze streeft 
daarbij naar inclusiviteit: Van Gogh toegankelijk maken voor zoveel 
mogelijk mensen. 

___
Uitgangspunten
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Kunst kijken en ervarenKennis en ervaringen 
wereldwijd delen

Drempel verlagen door naar 
doelgroep toe te gaan

Online Museum

Van Gogh Museum

Outreach



___
Cultuurparticipatie bevorderen

VGM wil voorbeeldstellend zijn en blijven. Juist Van Gogh met 
zijn grote bekendheid, aansprekende leven en kleurrijke werk 
leent zich ervoor om de drempel voor cultuurparticipatie te 
verlagen. Met een brede educatiemix beantwoorden en 
stimuleren we de wereldwijde nieuwsgierigheid in Van Gogh. 
Mensen kunnen daarmee naar eigen smaak en leerstijl zelf 
hun ervaring vorm geven: kijken, leren, doen en delen. 

VGM

Kijken

Doen Delen

Leren
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Met digitale methodieken zoals onze multimediatour bevorde- 
ren we de samenhang tussen ervaring in het museum en 
online. Vraaggericht breiden we talen uit van digitale en 
begeleide programma’s. Om de brug te blijven slaan tussen 
inhoud en publiek heeft Educatie & Interpretatie oog voor de 
omgeving, die steeds sneller verandert en waarin nieuwe 
publieksgroepen opkomen. 
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Dit zijn de grote aantallen Van Gogh 
fans wereldwijd. Ze zoeken inspiratie 
in Van Goghs werk, maar vaak ook 
in zijn leven. Ze zoeken ons op in het 
museum of online. Daar zijn we trots 
op. We blijven hun nieuwsgierigheid 
beantwoorden en stimuleren.

Mensen die al 
nieuwsgierig zijn

___
Cultuurparticipatie bevorderen
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In het licht van grote maatschap-
pelijke trends zoals digitalisering, 
globalisering en vergrijzing en in 
voortzetting op de vorige beleids- 
periode, richten we ons op het 
publiek van de toekomst en op 
inclusiviteit.

___
Het publiek van de toekomst

De positieve ervaring met Van Gogh 
en het museum bevordert cultuur-
participatie later in het leven van
•  jeugd: onderwijs (4-18 jaar) en 
 families met kinderen 
 van 4-12 jaar 
• jonge Amsterdammers 
 (18-30 jaar) 

Mensen die we 
nieuwsgierig 
willen maken

___
Cultuurparticipatie bevorderen
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___
Inclusiviteit 

We bevorderen de participatie van 
mensen die alle potentie hebben om 
mee te doen, maar drempels ervaren: 
•  Mindervaliden met een visuele, 
 auditieve of mobiele beperking 
• Ouderen

Hierdoor draagt het VGM bij aan hun 
emancipatie en maatschappelijke 
activatie.
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___
Relevant blijven 

Doelgroepgerichte programma’s laten mensen 
de impact van Van Gogh ervaren: in het 
museum, online en via fysieke outreach in de 
regio Amsterdam + 60 km. Zo bouwen we 
leerlijnen die mensen die nog niet nieuwsgierig 
zijn stimuleren om door te groeien tot mensen die 
al nieuwsgierig zijn.

We verlagen hierbij de drempel door 
persoonlijke begeleiding van onze speciaal 
getrainde rondleiders, museumdocenten, 
workshopdocenten en leren door te doen. 
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Via jeugd- en jongereneducatie bevorderen 
we de participatie van de culturele diversiteit 
in de regio Amsterdam. Hiervoor zetten we in 
op twee speciale programma’s: met Van Gogh 
gaat naar school geven we lessen op scholen 
in focuswijken en met Van Gogh Verbindt leren 
we hoe we Surinaamse, Turkse, Antilliaanse en 
Marokkaanse 18-30 jarigen kunnen bereiken en 
binden.

Zo planten we zaadjes voor het publiek van 
de toekomst. VGM groeit door deze aandacht 
voor zijn omgeving mee met maatschappelijke 
ontwikkelingen en blijft relevant.
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___
Kwaliteit en impactmeting

De afdeling Educatie & Interpretatie toetst 
kwaliteit op doelgroepgerichte toegankelijkheid 
door met de doelgroep samen te werken. Door 
co-creatie en samenwerkingen verlagen we de 
drempel. Uit (publieks)onderzoek leren we hoe 
duurzaam participatie te bevorderen. 
Langdurige programmalijnen maken het 
mogelijk om bij te sturen op resultaten uit 
(publieks)onderzoek.
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Interne samenwerking met vaste partners bij 
Marketing, Online, Collectie & Onderzoek en 
Bezoekersservice, trainingen en richtlijnen 
bevorderen dat elke VGM-afdeling, vanuit 
haar eigen expertise, bewust(er) wordt hoe 
zij kan bijdragen aan de toegankelijkheid 
van deze doelgroepen. 

13



___
Activiteiten 
VGM Educatiebeleidsplan 2017-2020 
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___
Mensen die al 
nieuwsgierig zijn 

Dit zijn de grote aantallen Van Gogh 
fans wereldwijd. Ze zoeken inspiratie 
in Van Goghs werk, maar vaak ook 
in zijn leven. Ze zoeken ons op in het 
museum of online. Ze hebben diverse 
leerstijlen, talen, kennisniveaus en 
referenties. 
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In de beleidsperiode 2017-2020 beant-
woorden en stimuleren we de nieuws-
gierigheid in Van Gogh. 

• We houden de educatiemix in het 
museum actueel. We ontwikkelen de 
multimediatour en begeleide 
programma’s (zoals rondleidingen 
en workshops) vraaggericht door 
inspelend op nieuwe inhoudelijke
inzichten, publieksonderzoek en 
technische ontwikkelingen. Met steun 
van de FIL Foundation gebruiken we 
de data uit onze populaire multime-
diatour om publiek beter te spreiden 
in ons museumgebouw. Zo benutten 
we de capaciteit van het museum 
ten volle, zonder dat de bezoekers-
beleving hieronder lijdt.

• We slaan een brug tussen online en mu-
seumbezoek. Daarbij benutten we de 
doorontwikkeling van de prijswinnende 
app Touch Van Gogh, de multimediatour, 
de website en digitale trends. 

• We concentreren ons op thema’s die 
participatie uitlokken: Van Goghs ziekte & 
dood, topstukken, ontdekkingen en 
aanwinsten.

• We kiezen bij welke onderwerpen en op 
welke momenten we Nederlanders (met 
potentie tot herhaalbezoek) anders be-
dienen dan internationale bezoekers. 
Daarbij bouwen we voort op succesvolle 
programmeerlijnen waarin we verdieping 
bieden en de dialoog aangaan, zoals 
lezingen en workshops.
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Vanuit onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid maken we Van 
Gogh toegankelijk voor doelgroepen 
die zich nog niet bewust zijn hoe kunst 
hun leven kan verrijken of voor doel-
groepen die drempels ervaren. Onze 
focus ligt bij:

• het publiek van de toekomst: jeugd 
(onderwijs 4-18 jaar en families met 
kinderen van 4-12 jaar) en jonge 
Amsterdammers (18-30 jaar).
Met gerichte programma’s bevorde- 
ren we het bereik van de culturele 
diversiteit in de stad Amsterdam, die 
ruim 180 nationaliteiten kent.

• mensen mee laten doen: 
mindervaliden en ouderen.

___
Mensen die we 
nieuwsgierig 
willen maken 
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Een goede cultuurervaring in je 
jeugd, beklijft je leven lang.
 
VGM vindt dat elk (Nederlands) 
kind Van Gogh moet kennen, 
ongeacht de thuissituatie. 
Daarom bieden we samen-
hangend aanbod voor 
onderwijs en families.

___
Jeugd 
(onderwijs en families) 
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In de beleidsperiode 2017-2020:

• is 10% van ons museumbezoek 
jonger dan 18 jaar. 

• groeit onderwijsbezoek aan het 
museum van 41.000 naar 45.000 
leerlingen per jaar in 2020. Het aan-
deel Nederlandse schoolbezoeken 
groeit van 44% in 2015 naar 60% in 
2020.

• blijft ons onderwijsaanbod gericht 
op dialoog en leren door te doen, 
begeleid door onze speciaal getrain-
de museumdocenten. We differen-
tiëren het aanbod voor Nederlandse 
onderwijsrichtingen en niveaus. In 
het museum bieden we programma’s 
voor 4-18 jaar volgens Nederlands 
curriculum en voor buitenlands VO.

19



• verlagen we de drempel voor 
participatie in de regio Amsterdam 
door outreach en samenwerkingen:

- Met busvervoer (zoals de Museum-
pleinbus en de Cultuurbus Amster-
dam) halen we in 2020 minimaal 
8.000 PO leerlingen naar het VGM.

- Met het outreachprogramma Van 
Gogh gaat naar school geven onze 
museumdocenten in 2020 minimaal 
200 lessen per jaar op PO-scholen 
in focuswijken in Amsterdam en 
omgeving. 

In focuswijken moeten scholen vaak 
veel andere achterstanden weghalen 
bij leerlingen, waardoor tijd voor cultuur-
educatie ontbreekt. Deze kinderen missen 
daarom in hun ontwikkeling de positieve 
ervaring met cultuur, die de basis legt om 
later in hun leven verder te gaan met 
cultuur. Van Gogh gaat naar school 
biedt deze kinderen een onvergetelijke 
ervaring met Van Gogh (en cultuur in het 
algemeen). Met particuliere steun kunnen 
we dit programma verder laten groeien.
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• stimuleert en faciliteert VGM 
docenten wereldwijd om Van Gogh 
in hun lessen te behandelen met het 
online onderwijsplatform Leer 
Vincent kennen, ontwikkeld met 
steun van Stavros Niarchos 
Foundation. Dit biedt docenten 
bouwblokken voor lessen op 
digiborden. Daarnaast kunnen 
docenten zelf lessen ontwikkelen en 
met elkaar/het museum delen. In 
co-creatie met docenten wereldwijd 
ontwikkelt VGM dit platform verder.

 

• zetten we de programmalijn voor 
families uit de vorige beleidsperiode 
voort met familiewanden in de vaste 
opstelling, jaarlijkse familiedagen, 
workshops, familierondleidingen en 
‘zelfontdekkend aanbod’ als speur-
tochten, familiekoffers en de familie-
multimediatour. We blijven aanhaken 
bij landelijke/stedelijke samen-
werkingen gericht op families. 
Kinderboeken in diverse talen 
bevorderen de toegankelijkheid.
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VGM wil toegankelijk zijn 
voor alle Amsterdammers.

Sinds 2004 richt het VGM 
zich bewust op jonge 
Amsterdammers tussen 
18-30 jaar. De grootste 
leeftijdsgroep in de stad, 
maar een groep die 
weinig in musea komt. 

___
Jonge Amsterdammers

Het museum weet het 
segment cultuurminded 
jonge Amsterdammers 
inmiddels goed te bereiken 
en te binden met de cross-
mediale programmering. 
Hiermee stimuleren we 
jong talent en laten we 
zien hoe Van Gogh nog 
steeds inspiratiebron is 
voor nieuwe cultuuruitingen.
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In de beleidsperiode 2017-2020:

• zetten we de programmalijn Vincent 
op Vrijdag voort, met minimaal 
negen events per jaar.

• bevorderen we de toegankelijkheid 
door nauwe samenwerking met de 
doelgroep en belangenorganisaties. 

• haken we actief aan op events
in de stad. We blijven samen-
werken met de Stichting Museum-
nacht Amsterdam. Minimaal één 
keer per jaar gaan we met fysieke 
outreach naar de doelgroep toe. 

• onderzoeken we hoe we een bredere 
culturele diversiteit van de doelgroep 
kunnen bereiken. Hiervoor lanceren 
we met steun van Fonds 21 in 2017 
het project Van Gogh Verbindt. Met 
Surinaamse, Turkse, Marokkaanse en 
Antilliaanse jongeren en het Impact 
Centre van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam leren we vier jaar lang door 
experimenten en impactmeting hoe 
we de participatie van deze STAM-
jongeren duurzaam kunnen 
bevorderen.
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VGM vindt, dat iedereen 
-ongeacht fysieke beperking- 
het museum moet kunnen 
bezoeken. 

Afgelopen beleidsperiode is 
daarom mindervalidenbeleid 
gestart. Voor blinden/slecht-
zienden biedt het VGM sinds 
2015 Van Gogh op gevoel, een 
rondleiding met workshop 
waarin deelnemers multi-
sensorisch Van Gogh ervaren. 

___
Mindervaliden 
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Met andere Amsterdamse 
musea initieerde het VGM 
in 2016 Musea in gebaren, 
rondleiders die getraind 
zijn om in Nederlandse 
gebarentaal in het 
museum rond te leiden.

Met Vereniging Zonnebloem 
heeft het VGM in kaart 
gebracht welke drempels 
weggehaald kunnen worden 
in het gebouw, de inrichting 
en de service. Dit resulteert 
in een verbetertraject en 
trainingen voor al het 
personeel met klantcontact.



• We bieden waar nodig speciale 
programma’s voor mensen met 
een beperking. 

• Kinderen met een beperking maken 
in hun schoolcarrière weinig kennis 
met kunst/cultuur. We gaan daarom 
samenwerkingen aan met blinden-, 
doven- en ziekenhuisscholen.
 

• We borgen doelgroepgerichtheid 
door nauwe samenwerking met 
doelgroepen en belangenorganisaties. 

In de beleidsperiode 2017-2020 maken 
we het VGM toegankelijk voor mensen 
met een mobiele, auditieve of visuele 
beperking.

• We maken toegankelijkheid een vast 
onderdeel van de organisatie. 

• Toegankelijkheid wordt een 
beoordelingscriterium van 
medewerkers en nieuwe initiatieven:

- Via stylesheets en briefingen sturen 
we organisatiebreed op kwaliteit. 

- We ontwikkelen trainingen in 
toegankelijkheid voor medewerkers 
met publiekscontact. 
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VGM wil kwetsbare ouderen 
door Van Gogh activeren.

Door de toenemende 
vergrijzing dreigen 
ouderen door fysieke 
kwaaltjes en verlies van 
naasten maatschappelijk
weg te vallen, zeker nu ze 
in het nieuwe zorgstelsel 
langer thuis blijven wonen. 
Met Van Gogh bieden we 
ouderen betekenisgeving, 
bevorderen we sociale 
interactie en laten we ze 
talenten (her)ontdekken. 

___
Ouderen 
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In de beleidsperiode 2017-2020:

• maken we de customer journey voor 
museumbezoek toegankelijk voor 
vitale ouderen. 

- Onderzoeken we met de doelgroep 
en belangenorganisaties wat 
hiervoor nodig is, met focus op 
Nederlandse senioren. 

- Spelen we hiermee in op de 
groeiende behoefte van ouderen 
aan zingevende activiteiten en 
houden rekening met hun fysieke 
beperkingen. 

- bevorderen we de participatie 
van kwetsbare ouderen door 
samenwerkingen, waarbij 
persoonlijke benadering de 
sleutel tot participatie vormt. 

-  blijven we participeren in de 
Museumplusbus, een samen-
werkingsproject waarmee 12 
musea ouderen uit verzorgings-
tehuizen naar hun museum 
brengen.
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• zetten we de leercurve voort van 
Ouderen ontmoeten Van Gogh. Kunst 
maakt de mens (kwartiermakersproject 
Lang Leve Kunst 2014-2017). 
Met dit outreachprogramma initieerde 
VGM met partners uit cultuur, zorg 
en welzijn een workshopprogramma 
waarin kwetsbare ouderen door Van 
Gogh ontdekken wat ze weten, wat 
ze kunnen en wie ze zijn. Met de 
Universiteit van Amsterdam onderzocht 
VGM de impact van het programma 
op ouderen.

- Eind 2017 staat er een leerlijn met 
modules van outreachworkshops tot 
museumbezoek. 

- VGM biedt de modules zelf aan en via 
partners uit zorg en welzijn. 

- VGM bedient zelf de regio Amsterdam: 
het aantal workshops groeit van 28 in 
2017 naar 53 workshops in 2020. 

- VGM bevordert landelijke participatie 
door samenwerking met andere Van 
Gogh regio’s. 
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Heb je vragen over ons educatiebeleid?
Neem contact met ons op via e-mail of 
telefoon.

T (020) 570 52 00
E educatie@vangoghmuseum.nl

Bezoekadres
Museumplein 6
1071 DJ Amsterdam

Postadres
Van Gogh Museum
Postbus 75366
1070 AJ Amsterdam

___
Contact
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