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Samenvatting

Museum Rotterdam, waar leg dat dan? Met deze echte
Rotterdamse openingscampagne presenteert Museum
Rotterdam zich in 2016 in het nieuwe museum in Het
Timmerhuis aan de Meent. Na drie jaar op verschillende
locaties presentaties en tentoonstellingen te hebben 
gepresenteerd, waaronder de succesvolle expositie De
Aanval, heeft Museum Rotterdam weer een vaste locatie
in het centrum: Rotterdam begint hier! Bezoekers ervaren
in Het Timmerhuis de vitaliteit van de stad, het unieke
van de iconische stad en zullen door het gevarieerde
aanbod (tentoonstellingen, educatieve programma’s,
evenementen, multi mediale programmering) Rotterdam
met andere ogen bekijken. 

Missie
Museum Rotterdam is een centraal verzamelpunt en een schatkamer, van en voor de stad,
een plaats waar iedereen* welkom is die Rotterdam wil leren ontdekken, eren of zijn gedachten
wil delen over het verleden, heden en toekomst van de stad.

*Rotterdammers, bezoekers uit de regio, nationale en internationale toeristen

Doelstelling is de realisering van een stadsmuseum nieuwe stijl voor Rotterdam en Rotter-
dammers. Hier wordt het Verhaal van de Stad verteld, verbindingen tussen heden, verleden
en toekomst én met Rotterdammers gelegd. 

Kerntaken:
•    Het onderzoeken, beheren en ontsluiten van het erfgoed van de stad zoals vastgelegd 
     in het collectiebeleidsplan
•    Cultuureducatie in brede zin
•    Het verzorgen van presentaties (Timmerhuis, Museum Rotterdam ‘40-‘45 NU, 
     wisselexposities, inclusief twee geplande internationale exposities in 2018 en 2020)
•    Binding door erfgoed (Collect to connect)

Visie
Museum Rotterdam wil een actieve rol spelen om Rotterdam een betere stad te maken door
verleden, heden en toekomst van Rotterdam(mers) met elkaar te verbinden.

Museum Rotterdam is een stadsmuseum dat zich profileert door inwoners intensief te 
betrekken bij het erfgoed van de stad. In onze lange termijnvisie is dat een bindende factor
voor de ca. 180 nationaliteiten die Rotterdam rijk is en deze stad een zeer divers karakter 
verlenen. Participatie, educatie en actieve verbinding met de stad zijn sleutelwoorden in het
Meerjarenbeleidsplan.
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1) http://www.rotterdamfestivals.nl/Assets/Uploads/Documents/Presentatie%20cultureel%20merkenonderzoek%202013.pdf

Kernwaarden
•    Basiswaarde = Rotterdams
     We zeggen wat we doen en doen wat we beloven. We zijn trots op de stad en zijn 
     inwoners. In onze aanpak zijn we direct en soms een beetje (sympathiek) eigenwijs, net 
     als de stad zelf.
•    Onderscheidende waarde = open
     We betrekken Rotterdammers en Rotterdamse organisaties bij alles wat we doen. We zijn 
     gastvrij en toegankelijk. We brengen het museum naar buiten en halen de stad binnen 
     onze muren. We bieden onze bezoekers de mogelijkheid zelf bij te dragen.
•    Onderscheidende waarde = verrassend 
     Nostalgie is niet de eerste drijfveer, maar een dynamische interpretatie van cultureel 
     erfgoed van de stad door het publiek hier actief bij te betrekken (collect to connect). 
     We springen in op actualiteiten en durven experimenten aan te gaan.  

Deze kernwaarden bepalen het DNA van Museum Rotterdam en zijn leidend voor alle 
activiteiten van het museum: in de tentoonstellingen, interne en externe communicatie en
bedrijfscultuur.

Doelstellingen: 2017-2020 
•    Betere zichtbaarheid en bekendheid
•    Binnen drie jaar een stevig Rotterdams cultureel merk1

•    Gemiddeld in de cultuurplanperiode 85.000 bezoekers per jaar (Timmerhuis, Museum 
     Rotterdam ’40-’45 NU, wisselexposities, inclusief twee geplande internationale exposities 
     in 2018 en 2020)
•    Vergroting van de sociaal, culturele toegevoegde waarde van het museum voor de stad

Publieksbereik 
Museum Rotterdam zet zich in voor de Rotterdamse gemeenschap en streeft naar intensieve
betrokkenheid van Rotterdammers die zich willen verbinden met het museum doordat zij zich
herkennen en erkend voelen in de activiteiten van het museum. Daarnaast onderscheidt het
museum doelgroepen in engere zijn: 
•    Rotterdammers met belangstelling voor de stad
•    Bezoekers aan de stad (dagjesmensen, toeristen (inter)nationaal)
•    Onderwijs 

Meerwaarde voor de stad 
Museum Rotterdam ziet zichzelf als kenniscentrum van de stad: door zijn exposities, events,
programmering, erfgoedprojecten in de stad en onderzoek zet het museum aan tot een 
dialoog met de stad en biedt het een platform waar iedereen terecht kan die de stad wil
leren begrijpen en zich in Rotterdam wil verdiepen.  
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1.1.    Missie
Museum Rotterdam is een centraal verzamelpunt en een schatkamer, van en voor de stad,
een plaats waar iedereen* welkom is die Rotterdam wil leren ontdekken, eren of zijn 
gedachten wil delen over verleden, heden en toekomst van de stad.

*Rotterdammers, bezoekers uit de regio, nationale en internationale toeristen

Kerntaken:
•    Het onderzoeken, beheren en ontsluiten van het erfgoed van de stad zoals vastgelegd in 
     het collectiebeleidsplan
•    Cultuureducatie in brede zin
•    Het verzorgen van presentaties (Timmerhuis, Museum Rotterdam ’40-’45 NU, wissel -
     exposities, inclusief twee geplande internationale exposities in 2018 en 2020)
•    Binding door erfgoed (Collect to connect)

Kernwaarden
•    Basiswaarde = Rotterdams

We zeggen wat we doen en doen wat we beloven. We zijn trots op de stad en zijn in -
woners. In onze aanpak zijn we direct en soms een beetje (sympathiek) eigenwijs, net als
de stad zelf.

•    Onderscheidende waarde = open
We betrekken Rotterdammers en Rotterdamse organisaties bij alles wat we doen. We zijn
gastvrij en toegankelijk. We brengen het museum naar buiten en halen de stad binnen
onze muren. We bieden onze bezoekers de mogelijkheid zelf bij te dragen.

•    Onderscheidende waarde = verrassend 
Nostalgie is niet de eerste drijfveer, maar een dynamische interpretatie van cultureel 
erfgoed van de stad door het publiek hier actief bij te betrekken collect to connect). 
We springen in op actualiteiten en durven experimenten aan te gaan.  

1.2     Visie: meedenken, meemaken, meebeleven, meebeslissen

Museum Rotterdam wil een actieve rol spelen om Rotterdam een betere stad te maken door
het verleden, heden en de toekomst van Rotterdam(mers) met elkaar te verbinden.

Verzamelen met het oog op de toekomst
Het onderzoeken, beheren, presenteren en verzamelen van het erfgoed van de stad is de 
primaire taak van Museum Rotterdam. Het collectiebeleidsplan 2017-2020 gaat dieper in op
de achtergronden van de collecties, het verzamel- en ontzamelbeleid en legt verantwoording
af over het gevoerde collectiebeheer. Dit plan beschrijft ook het onderzoekspotentieel van 
de collecties in een brede, grootstedelijke context. Het collectie-onderzoek in engere zin 
geschiedt ten behoeve van tentoonstellingen, vak- , en wetenschappelijke publicaties, 
lezingen en alle publieksuitingen van het museum. 

1.  Profiel
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Met het oog op het Verhaal van de Stad hanteert het museum een dynamische definitie van
erfgoed: het is overdraagbaar en er wordt waarde aan toegekend met het oog op de toe-
komst. In toenemende mate wordt de toekomst van Rotterdam bepaald door de diversiteit
van de samenleving, zowel in cultureel, sociaal als economisch opzicht. Het erfgoed van de
stad biedt mogelijkheden Rotterdammers met elkaar te verbinden en zodoende hun betrok-
kenheid bij de stad te vergroten. De collecties vormen de basis voor het Verhaal van de Stad,
maar het wordt verteld, gepresenteerd, geïnterpreteerd vanuit het perspectief van de Rotter-
dammers van nu. 

Kennisinstituut en vraagbaak voor stedelĳke vraagstukken
In 2014 heeft Museum Rotterdam een nieuwe toekomstvisie gemaakt, waarin uitvoerig wordt
ingegaan op de plaats van het museum binnen het Rotterdamse culturele veld en de kansen
en mogelijkheden die Museum Rotterdam nieuwe stijl bieden kan voor deze stad. Idealitair
ziet Museum Rotterdam zich op termijn uitgroeien tot een instelling die een vanzelfsprekende
partner is voor organisaties die zich met de stad Rotterdam bezighouden, maar niet uitsluitend
in het culturele domein van de stad actief zijn. Museum Rotterdam kijkt ook naar partners 
die zich met economische, sociale, gezondheidsvraagstukken etc. bezighouden. Civic 
engagement is de drijfveer van het museum, gericht op vergroting van de maatschappelijke
betrokkenheid van Rotterdammers bij hun stad. Drie elementen spelen daarin een rol:
•    Samenwerking met partners die zich samen met Museum Rotterdam inzetten om de 
     binding van Rotterdammers met hun stad te vergroten
•    Diversiteit van de stad en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan 
•    Evaluatie op basis van best practices

Museum Rotterdam laat zich inspireren door het meerjarige programma van de Paul Hamlyn
Foundation Our Museum Communities and Museums as Active Partners2: 
•    Door een stevige verankering in de stad (tentoonstellingen en profilering als nieuw 
     stadsmuseum voor alle Rotterdammers)
•    Door actieve participatie van community’s bij de kerntaken van het museum (sociale 
     verantwoordelijkheid)  
•    Door  bij te dragen aan ontwikkeling van 21st century skills, (kritisch denken, sociale en 
     ICT-vaardigheden, burgerschapsvorming etc.) als onderdeel van erfgoedparticipatie en 
     -educatie
•    Door te reflecteren op de toekomstige ontwikkelingen van de stad 
     (sociaal-maatschappelijke en culturele agenda)
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Museum Rotterdam is in dit opzicht ambitieus, maar 
onderkent de noodzaak dat stadsmusea in een groot -
stedelijke samenleving zich vernieuwen, duurzame 
relaties met community´s aangaan door nieuwe publieks-
groepen actief bij de programmering te betrekken. 
Museum Rotterdam investeert in de stad van nu, met het
oog op de toekomst, anticiperend op een Rotterdam
waar de “Echte Rotterdammers” in de nabije toekomst
een niet-Nederlandse achtergrond hebben. Het nieuwe
stadsmuseum staat nu al voor ze open, maar wil Museum
Rotterdam deze ambities waarmaken zal het moeten 
investeren in vergroting van de betrokkenheid van deze
Rotterdammers bij hun stad. Uiteraard zal deze ambitie 
alleen verwezenlijkt kunnen worden indien de gemeente
Rotterdam dat mede onderkent en het museum de 
middelen heeft om deze lange termijnstrategie te ver-
wezenlijken. Zo draagt Museum Rotterdam als erfgoed-
instelling bij aan een betere stad.

1.2.1. Inhoudelĳke ambities

Museum Rotterdam: 
•    Verbindt mensen door erfgoed, ongeacht hun sociale, etnische, economische of culturele 
     achtergrond 
•    Werkt als een katalysator doordat deze verbindingen een bijdrage leveren aan een 
     nieuwe stadscultuur
•    Is gericht op samenwerking, is experimenteel, inclusief, hedendaags en relevant voor 
     de stad
•    Is een platform voor actieve betrokkenheid, dialoog en participatie voor mensen met 
     een passie voor de stad
•    Zet zijn kennis in als bron voor de stad en voor de Rotterdammers om van hen actieve 
     stadgenoten te maken (civic engagement)

1.2.2. Artistieke ambities 

Museum Rotterdam wil een stadsmuseum nieuwe stijl realiseren voor Rotterdam en Rotter-
dammers, waarin het Verhaal van de Stad kan worden verteld, verbindingen tussen heden,
verleden en toekomst én Rotterdammers worden gelegd.
De uitgangspunten zijn:
•    Uniek: wat maakt Rotterdam tot een unieke stad
•    Verbindend: Rotterdams erfgoed als verbindend element met het oog op de toekomst 
     van de stad
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•    Reflectief: gaat uit van meerdere vertellingen en reflecteert op de hedendaagse stad
•    Divers: laat de superdiversiteit van de stad zien en hoe deze de stad vorm heeft gegeven 
     en zal geven
•    Actief: stelt Rotterdammers in staat om actief te participeren
•    Uitdagend en verrassend: daagt uit tot dialoog over het verleden, heden en de toekomst
     van de stad

1.2.3.  Zakelĳke ambities

Museum Rotterdam is een stadsmuseum en de meeste bezoekers komen uit de eigen regio.
Door de nieuwe profilering van het museum en de daarmee gepaard gaande toegenomen
naamsbekendheid zal ook het aantal bezoekers toenemen. Het Timmerhuis moet een van-
zelfsprekende ontmoetingsplaats worden, waar Rotterdammers graag naar toe gaan. Ook
vanwege de nieuwe vaste locatie in het centrum van de stad (Meent) beschikt het over een
voor toeristen aantrekkelijke omgeving. Your visit in Rotterdam starts here!: wie als toerist
Rotterdam wil begrijpen kan niet om ons heen. Museum Rotterdam moet zo een sterk merk
worden van de stad, meer publiek weten te trekken en daarmee meer eigen inkomsten 
genereren. 
Uit de benchmarking van Museana3 blijkt dat de doelstelling 20 procent eigen inkomsten
voor stadsmusea te hoog gegrepen is; de lokale func-
tie verkleint immers de mogelijkheden voor sponsors.
Met Het Timmerhuis heeft Museum Rotterdam een
klein museum, relatief weinig ruimte voor wisselexpo-
sities, niet de beschikking over een eigen café en er
zijn ook geen mogelijkheden om zalen te verhuren.
Stads ontwikkeling gaat uit van kostendekkende huur
en de extra huurlasten en bijkomende operationele
kosten zijn hoger dan de extra inkomsten uit deze 
nevenactiviteiten. Museum Rotterdam tracht niet 
alleen de eigen inkomsten uit kaartverkoop te laten
toenemen, maar ziet er scherp op toe dat de vaste
lasten beperkt worden. De afgelopen cultuurplan -
periode is dat ook beleidsuitgangspunt geweest. 
Het bedrijfseconomische model van Museum 
Rotterdam is erop gericht tegen zo laag mogelijke
overheadkosten te werken, een efficiënte organisatie
met een relatief kleine vaste bezetting (ca. 22fte) om
de kerntaken van het museum uit te oefenen. In de
meerjarenbegroting van het cultuurplan wordt dat
ook inzichtelijk gemaakt. Afhankelijk van de program-
mering, projecten etc. wordt personeel ingehuurd.
Het nieuwe Rotterdamse stadsmuseum is voor een
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stad als Rotterdam een relatief bescheiden museum. De vaste huurlasten (museumlocatie 
Het Timmerhuis, Coolhaven en museumdepot) blijven beperkt tot ca. 30 procent van de 
aangevraagde subsidie (zie meer jarenbegroting). Zo wordt op huisvestingslasten bespaard
door geen kantoorruimte in Het Timmerhuis te huren, maar tegen een veel lagere huur units
te betrekken in een verzamel gebouw op loopafstand van de expositieruime (Rotterdam 
Building, Aert van Nesstraat). 
De financiële doelstelling is om inhoudelijke ambities en mogelijkheden voor externe finan-
ciering beter op elkaar aan te laten sluiten. Grote (inter)nationale exposities (De Aanval) 
kunnen elders in Rotterdam worden geprogrammeerd, waarbij Museum Rotterdam ernaar
streeft om de samenwerking met LP2 voort te zetten (zie hierna). 

1.3. Strategie

1.3.1. Het Timmerhuis als moederschip: Rotterdam begint hier!

Museum Rotterdam huurt in het Timmerhuis op de begane grond 1.700 m2. Deze ruimte
wordt volledig besteed aan de publiekstaken van het museum. Het Timmerhuis is in onze
visie “The Portal to Rotterdam”, maar ook een proeftuin voor allerlei experimentele en 
innovatieve onderdelen en tevens het moederschip van waaruit het museum contacten 
onderhoudt met Rotterdammers en actief op zoek gaat naar projecten in de stad.

Ervaringen van bezoekers in Het Timmerhuis: 

Iedereen (Rotterdammers en toeristen):
•    Ervaart de vitaliteit van de stad
•    Ervaart het unieke van Rotterdam en de iconische stad
•    Bekijkt Rotterdam met andere ogen

Rotterdammers
•    Begrijpen de stad beter
•    Ervaren dat ze ertoe doen in de stad
•    Voelen zich uitgedaagd om te participeren
•    Voelen zich betrokken en uitgedaagd om vaker te komen
•    Voelen zich trots op 'hun' stad

Het museum ziet het als een groot voordeel om tijdelijke exposities als pop-up exposities op
locatie te doen. Inhoudelijk heeft dat het voordeel dat deze initiatieven het museum in staat
stellen om samen met het publiek aan projecten te werken, te experimenteren en met diverse
partners in de stad samen te werken. Dat komt ten goede aan de uitstraling van het museum
en vergroot het publieksbereik. Ook mensen die van huis uit minder geneigd zijn om het 
museum te bezoeken, komen zo makkelijker in aanraking met de kernactiviteiten. 
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1.3.2. Stakeholders

Museum Rotterdam onderscheidt interne en externe stakeholders, al die belanghebbenden
die door (positieve of negatieve) acties invloed kunnen uitoefen op het beleid van het 
Museum Rotterdam, waarbij rekening wordt gehouden met het belang van duurzame relaties.

Interne stakeholders
1.  Personeel, vrijwilligers, raad van toezicht, Stichting Vrienden van Museum Rotterdam 
2.   Bewoners en gebruikers van Het Timmerhuis

Externe stakeholders 
De externe stakeholders onderscheiden zich in:

1.  Publieksnetwerk 
     •    Bezoekers van Museum Rotterdam en afnemers van alle producten van het museum 
     •    Community’s waarmee Museum Rotterdam intensieve contacten onderhoudt voort -
          komend uit de lange termijndoelstellingen van het museum 
     •    Rotterdam Festivals, Rotterdam Partners, Media (AD/Rotterdam, RTV Rijnmond, 
          Open Rotterdam, Vers Beton, Gers

2.  Beleidsnetwerk
     •    College van B&W, gemeenteraad, RRKC, gemeentelijke diensten 

3.  Kennis- en erfgoednetwerk 
     •    Stadsarchief Rotterdam, Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR), AIR
     •    Kenniscentrum Cultuur Rotterdam (KCR), het onderwijs voor cultuureducatie van 
          basisonderwijs tot hogeschool (Hogeschool Rotterdam, Willem de Koning Academie, 
          Rheinwardt Academie)
     •    Instellingen voor hoger onderwijs en wetenschappelijke instellingen die zich bezig-
          houden met onderzoek naar de stad (Erasmus Universiteit, Technische Universiteit 
          Delft/Bouwkunde) 
     •    Erfgoedinstellingen in Rotterdam, musea buiten Rotterdam, Nederlandse Museum-
          vereniging, netwerk van internationale stadsmusea, de Stichting Musea en 
          Herinneringscentra 40-45
     •    Historisch Genootschap Roterodamum, Verhalenhuis Belvedère, Theater Zuid-Plein, 
          Stichting SS Rotterdam, Cultuur Concreet

4.  Fondsen- en sponsornetwerk 
     •    Fondsen (Rotterdamse en nationale fondsen)
     •    Rotterdams bedrijfsleven, met name ook bedrijven die zich als stadsbedrijven profileren 
     •    Personen en instellingen die in potentie financiële steun willen/kunnen geven aan 
          lange termijndoelstellingen van Museum Rotterdam
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Speerpunten
Met de stakeholders op beleids- en kennisniveau onderhoudt Museum Rotterdam intensieve
contacten via persoonlijk netwerk, seminars, workshops en wetenschappelijke congressen.
Stakeholderactiviteiten zijn erop gericht om doelstellingen en positionering van het museum
te agenderen bij beleidsmakers en te presenteren in het culturele, museale, onderwijs en 
wetenschappelijke veld. 
Om het publieksbereik en de naamsbekendheid van Museum Rotterdam en positionering
van het museum als cultureel merk te versterken, zal extra ingezet worden op stakeholders
die zich met de promotie van de stad bezig houden. Met de nieuwe vaste opstelling in Het
Timmerhuis biedt het museum deze mogelijkheden, zoals in de campagne: Rotterdam begint
hier!/Your visit in Rotterdam starts here!
Museum Rotterdam heeft de afgelopen jaren een goede relatie opgebouwd met Rotter-
damse en nationale fondsen die de diverse projecten (erfgoedprogramma’s, tentoonstelling
De Aanval) ruimhartige hebben gesteund. 
Steun voor projecten blijft belangrijk, maar daarnaast zal accent de komende beleidsperiode
sterker komen te liggen op commitment van partijen om de lange termijndoelstellingen van
het museum te verwezenlijken. De directeur wordt daarin ondersteund door een medewerker
die zich met deze stakeholders bezighoudt. Insteek is om in aanvulling op gemeentelijke 
financiering partners te vinden die de meerwaarde van Museum Rotterdam voor de stad 
onderkennen en zich willen committeren aan de lange termijndoelstellingen. Evaluatie van
best practices is een voorwaarde. De komende beleidsperiode wordt met andere musea 
(zie paragraaf internationale samenwerking) gezocht naar adequate meetmethodes om de 
effecten van erfgoedparticipatie te meten, zodat de meerwaarde van kwalitatieve 
programma’s kan worden aangetoond. Deze resultaten worden in specifieke stakeholder -
bijeenkomsten gepresenteerd.
Vanwege de nieuwe rol van het museum in de stad en de herpositionering zal Museum 
Rotterdam samen met de Stichting Vrienden van het museum een nieuw sponsorbeleid 
opzetten, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan kansen die het museum heeft om via
gerichte crowdfunding Rotterdamse “stadsbedrijven” en betrokken Rotterdammers actief bij
het museum te betrekken. Het museum ziet mogelijkheden om dat netwerk te versterken
door zijn programmering in Het Timmerhuis en op-locatie (zie hierna).

1.3.3. De toekomst na 2020

Het Timmerhuis wordt voor een periode van vijf jaar gehuurd (2016-2020. Met het oog op de
lange termijnvisie van Museum Rotterdam geeft dat het museum volop de mogelijkheden
om de beleidsuitgangspunten te toetsen aan het gehanteerde huidige bedrijfseconomische
en museummodel (klein vast gebouw als moederschip met pop-up-activiteiten en wissel -
exposities op locatie).
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Aandachtspunten hierbij zijn:
•    Verankering van de kernwaarden in alle acties en activiteiten van het museum
•    Laten zien dat Museum Rotterdam door zijn belangrijkste stakeholders wordt gezien als 
     een vaste waarde voor de stad door evaluatie best practices, toename bezoekers en 
     eigen inkomsten
•    Relevant te zijn voor de Rotterdammers (waardering publieksonderzoek)
•    Toename actieve participatie publiek

In de beleidsperiode zullen verder de volgende afwegingen moeten worden gemaakt:

1.  Biedt Het Timmerhuis voldoende mogelijkheden om kerntaken van Museum Rotterdam 
     na 2020 uit te oefenen?

2.   Het Timmerhuis heeft een bescheiden expositieruimte voor de vaste opstelling en relatief
weinig ruimte voor wisselexposities. Het succes van De Aanval heeft getoond dat er in
Rotterdam behoefte is aan een locatie waar de geschiedenis van de stad in de Tweede
Wereldoorlog groots en meeslepend wordt gepresenteerd. In Het Timmerhuis kan dat
niet. Daarom zal onderzocht moeten worden wat de voordelen zijn van een zelfstandig
nieuw gebouw op langere termijn (2025) ten opzichte van voortzetting huisvesting in Het
Timmerhuis. In een zelfstandig gebouw zal voldoende ruimte moeten zijn om de vaste
collectie te tonen, met voldoende capaciteit om de geschiedenis van Rotterdam in de
Tweede Wereldoorlog en Wederopbouw te kunnen programmeren en tevens alle museale
functies te vervullen die passen in de lange termijnvisie 2014.

     Programmering gericht op:
     •    Verhaal van Rotterdam (thematisch en chronologisch, geplaatst in lokale, nationale en 
          internationale context) met daarin aandacht voor de Tweede Wereldoorlog als 
          belangrijke cesuur in de geschiedenis van de stad
     •    De identiteit en het unieke van Rotterdam (Rotterdam Havenstad, Rotterdam 
          Werkstad, Stad van minderheden etc).
     •    Mapping the city: visuele presentaties die de sociaal, culturele en economisch 
          betekenis van Rotterdam in het verleden, nu en straks in kaart brengen, ook ter 
          ondersteuning en als onderdeel van programmering op-locatie in de wijken
     •    Ruimte voor grote, tijdelijke exposities (maakt extra bezoekers mogelijk)
     •    Digitaal Museum, als geïntegreerd onderdeel van het aanbod van het museum, met 
          projecten in de stad, gecombineerd met een geavanceerd bezoekersinformatiesysteem

     Educatief centrum 
     •    Stadslab: kinderen 5-12 die zelf de stad ontwerpen
     •    Medialab: jongeren tot 24 jaar die met behulp van nieuwe media experimenteren met 
          en in de stad
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     Overige 
     •    Forum voor dialoog, waardoor het museum een centrale rol vervult in de discussies 
          over de toekomst van de stad
     •    Auditorium, ontvangstruimtes
     •    Café en winkel

3.  Een fusie tussen Museum Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam en/of Wereldmuseum 
     Rotterdam.

Een nieuw museum voor Rotterdam?  
Museum Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam en Wereldmuseum Rotterdam zullen in
2016 starten met een serieuze verkenning naar intensievere samenwerking op tentoonstel-
lings- en collectiegebied en tevens de mogelijkheden onderzoeken voor een nieuw museum
voor de stad. Museum Rotterdam vindt dat een dergelijke clustering alleen zinvol is indien
gebaseerd op een heldere, nieuwe verhaallijn, met een aantoonbare inhoudelijke meerwaarde
voor de stad, zijn bewoners en het publiek. Naast een vernieuwend inhoudelijk concept zou
dit fusiemuseum alleen gerealiseerd kunnen worden door nieuwbouw. De huidige locaties
(Wereldmuseum, Maritiem Museum, Het Timmerhuis) zijn daarvoor niet geschikt. Dat nieuwe
museum zou er bij voorkeur in 2025 moeten staan, samenvallend met de organisatie van
World Expo Rotterdam.    

4) In de Rapportage Toekomstverkenning Wereldmuseum (september 2015) is de mogelijkheid verkend op den duur Museum 

Rotterdam, Wereldmuseum en Maritiem Museum Rotterdam te laten opgaan in een Rotterdams MAS, (Museum aan den Stroom) 

volgens het Antwerpse model. Het MAS is gehuisvest in een iconisch gebouw, maar vanwege het ontbreken van een inhoudelijk 

concept zien de partners dit niet als een voorbeeld dat navolging verdient. 
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2.1.    Terugblik
Naar aanleiding van het advies van de Rotterdamse Raad van Kunst en Cultuur heeft het 
College van B&W het museum in de vorige cultuurplanperiode met €1,8 miljoen gekort
(33%).  Tevens werd besloten om met ingang van de cultuurplanperiode 2013-2016 aan het
OorlogsVerzetsmuseum Rotterdam (OVMR) geen subsidie meer toe te kennen, het niet meer
als zelfstandige instelling te laten voortbestaan en het te laten integreren in Museum Rotter-
dam. In 2013 en 2014 is hiervoor €400.000 ter beschikking gesteld en is het OVMR subsidie-
technisch samengevoegd met het Museum Rotterdam. Dat was noodzakelijk omdat de motie
Verveen & Moti (28 november 2012) het museum opriep om de vestiging Coolhaven open te
houden ten laste van het verlaagde budget. Museum Rotterdam en het voormalige OVMR
zagen hierin aanleiding om de vestiging Coolhaven te veranderen in educatief centrum over
de Tweede Wereldoorlog, gebaseerd op de nieuwste inzichten op gebied van experiences
en educatieve inzichten. Dit idee vond ruime steun bij grote nationale en Rotterdamse fond-
sen die deze experience volledig hebben gefinancierd. Museum Rotterdam heeft zich bereid
verklaard de exploitatie en openstelling ook in de nieuwe cultuurplanperiode te garanderen.
In maart 2015 heropende de vestiging aan de Coolhaven als educatief centrum over het
bombardement en de geschiedenis van Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog onder de
naam Museum Rotterdam ‘40-‘45 NU.  

Inhoudelijk oriënteerde Museum Rotterdam zich op een nieuwe toekomst als stadsmuseum
met het Verhaal van de Stad op een andere locatie dan in het Schielandshuis en Dubbelde
Palmboom, tot en met 2012 de vaste museumlocaties. De sluiting van de museumgebouwen
heeft ertoe geleid dat het museum tot 2016 een nomadisch bestaan leidde en vooral in de
stad en op verschillende locaties presentaties verzorgde. Door op-locatie te programmeren
benutte het museum de mogelijkheden om met nieuwe presentatie- en participatievormen te
experimenteren.

Niet alleen werd fors bezuinigd op huisvesting, maar tevens werd de personeelsformatie aan-
zienlijk teruggebracht. Met het oog op de verhuizing naar Het Timmerhuis en de aanpassing
van de organisatie, is dat aantal nog verder teruggebracht. Op 1-1-2012 beschikte Museum
Rotterdam over 47,05 fte, na de reorganisaties (2013 en 2015) is dat aantal teruggebracht tot
gemiddeld 22fte vaste formatie in de nieuwe cultuurplanperiode. Dat is de minimale bezet-
ting die nodig is om de kerntaken van het museum uit te oefenen. 

Een nieuwe toekomst voor Atlas Van Stolk
In het kader van de reorganisatie is in 2013 ook besloten om Museum Rotterdam en Atlas
Van Stolk te ontvlechten met het oog op een nieuwe visie op de rol van beeldcollecties van
de vaderlandse geschiedenis. Tot en met 2016 maakt de Atlas deel uit van de organisatie 
van het museum. Echter, wel met een eigen, nationaal gezicht. Van 20 december tot en met
31 mei 2015 was in de Kunsthal de door de Atlas Van Stolk verzorgde tentoonstelling 
Tweehonderd jaar Koninkrijk der Nederlanden te zien. Deze expositie was een belangrijke
opmaat voor de herpositionering van de Atlas om met haar nationale collectie uit te groeien
tot de beeldcollectie over de geschiedenis van Nederland.

2.  Prestaties 
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2013-2016: Transitiefase
Ondanks deze bezuinigingen is het museum erin geslaagd om de in 2005 gemaakte verzelf-
standigingsafspraken met betrekking tot het beheer van collecties, gebouwen en personeel
na te komen. In deze transitiefase heeft Museum Rotterdam zich met succes onderscheiden
als een stadsmuseum dat in de stad zichtbaar is met evenementen, exposities en educatieve
activiteiten, maar ook via de lokale televisie, blogs en publieks- en vakpublicaties. Deze 
activiteiten buiten de museummuren hebben bijgedragen aan de profilering van het museum
als stadsmuseum voor Rotterdam en de Rotterdammers. 

Gelet op het advies van RRKC zijn de volgende doelstellingen gerealiseerd. 
•    Uitoefening van de kerntaken met lager budget (2013-2016)
•    Volledige integratie van OVMR in Museum Rotterdam (2015)
•    Een nieuwe visie op de toekomst van het museum, gebaseerd op het Verhaal van de 
     Stad (2014)
•    Inbedding participatieprojecten in het Verhaal van de Stad (zichtbaar in Het Timmerhuis 
     vanaf 2016 als nieuwe museumlocatie) 

De exposities beantwoordden aan de kernwaarden: Rotterdam, open en verrassend
Museum Rotterdam organiseerde vanaf 2013  jaarlijks één grote tentoonstelling, naast 
diverse kleinere specifieke tentoonstellingen die gebaseerd zijn op erfgoed- en participatie-
projecten ter versterking van het DNA van de stad, onder andere door het programma 
“Binding door Erfgoed” dat mede mogelijk werd gemaakt door Stichting Doen en de 
Mondriaan Stichting.  

Echte Rotterdammers. Wie denken we wel dat we zijn (11 oktober 2013-19 maart 2014) in
LP2, Las Palmas was eerste grote tentoonstelling buiten het Schielandshuis. Deze expositie

2.  Prestaties 



over de identiteit van Rotterdam was mede bedoeld om te experimenteren met nieuwe 
vormen van publieksbereik. Deze expositie kreeg een vervolg in Echte Rotterdammers: wat
maken we nou? (17 oktober 2014 – 15 maart 2015), een zoektocht met opgestroopte 
mouwen langs de Rotterdamse ambachten, maakindustrie en de toekomst van het proces
tussen idee en product. Overeenkomstig de missie van het museum ging het tentoonstellings-
concept uit van participatie door en interactie met bezoekers. Bezoekers zijn deelnemers en
gingen aan het werk onder begeleiding van Rotterdamse makers uit verschillende disciplines.
Hierbij kregen zij informatie over historische, recente en toekomstige maakprocessen. 
•    Echte Rotterdammers toonde een divers en rijk aanbod van de collectie 
•    Echte Rotterdammers leverde Museum Rotterdam nieuwe partners op
•    Echte Rotterdammers trok nieuwe doelgroepen aan
•    Echte Rotterdammers was een dynamische expositie met veel evenementen en 
     activiteiten gericht op een divers publiek
•    Echte Rotterdammers bood Museum Rotterdam een nieuw podium zodat het museum 
     een actieve rol heeft gespeeld in grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken

Uit interne en externe evaluatie is gebleken dat Museum Rotterdam:
•    in staat is goede, verrassende exposities te maken met een sterk 
     aanbod van activiteiten en evenementen,
•    een duidelijke keuze maakt voor de actuele stad, appellerend aan 
     de relatie die de inwoners met hun stad hebben,
•    hecht aan originele inzet van bestaand en nieuw erfgoed,
•    beschikt over een groeiend netwerk van contacten met betrokken 
     mensen en instellingen in de stad.

Het nomadische bestaan van de afgelopen jaren heeft Museum 
Rotterdam veel opgeleverd en input geleverd voor programmering 
in Het Timmerhuis (zie hierna). 

Blockbuster De Aanval
De tentoonstelling De Aanval - Rotterdam onder vuur, 10-14 mei 1940
(29 april tot en met 25 oktober 2015) liet op indringende wijze het 
publiek in de Onderzeebootloods op het RDM-complex in Heijplaat kennis maken met de 
5 meidagen van 1940 waarin Rotterdam frontlinie was en uiteindelijk werd verwoest. Deze 
expositie kwam tot stand door samenwerking met het Stadsarchief Rotterdam en het 
Militärhistorisches Museum der Bundeswehr – Flugplatz Berlin Gatow. Voor het eerst in de
tentoonstellingsgeschiedenis van Nederland werden de  dramatische gebeurtenissen 
getoond door de ogen van zowel de Duitsers, Nederlandse militairen als de Rotterdammers.   
De Aanval trok ca. 65.000 bezoekers, een groot aantal gegeven de perifere ligging van 
RDM Heijplaat, een aantal dat eerdere exposities op deze locatie niet wisten te bereiken. 
De expositie heeft niet alleen veel publiek getrokken, maar veel publiciteit gegenereerd, niet 
alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. Samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei
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heeft Museum Rotterdam een symposium gewijd aan de toekomst van het binationale her-
denken. Daarmee heeft De Aanval bijgedragen aan een discussie over hoe we in Nederland
omgaan met het herdenken van de Tweede Wereldoorlog, een  thema dat van groot belang
is voor het onderwijs. De educatieve uitgangspunten van de expositie worden verankerd in
het educatief centrum Museum Rotterdam ’40-‘45 NU, waarmee ook aan het voormalige
OVMR een belangrijke inhoudelijke, educatieve impuls wordt gegeven.  

Overige activiteiten gericht op verbreding publieksbereik
Het bereik van Museum Rotterdam was in deze transitiefase veel groter dan alleen afgemeten
kan worden aan de gepresenteerde bezoekcijfers. Het museum presenteerde zich in de stad
met evenementen, was betrokken bij diverse stadsinitiatieven, was zeer actief op gebied van
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sociale media en genereerde nationaal en internationaal publiciteit met pop-up activiteiten,
zoals het veel geroemde in 2013 afgeronde project “Over Leven in Carnisse”, waarin de 550
truien van Loes Veenstra centraal stonden. Het levenswerk van Loes werd op een bijzondere
manier zichtbaar gemaakt met een truien-flashmob in de straten van Carnisse, op Youtube
meer dan 100.000 keer bekeken (https://www.youtube.com/ watch?v=Pul1Ja8gWBg). 
Kunstenares Christien Meindersma heeft bovendien een boek gemaakt over Loes: "Het 
Verzameld Breiwerk van Loes Veenstra uit de 2e Carnissestraat". De flashmob en het werk
van Meindersma zijn in 2013 bekroond met de Dutch Design Award, een bijzondere erken-
ning voor het werk van Museum Rotterdam als community museum dat zich actief in de 
wijken presenteert en met bewoners op zoek gaat naar binding door erfgoed. 
Ook het op RTV Rijnmond uitgezonden televisie programma Verhalen van Staal en Steen,
een samenwerking tussen Museum Rotterdam, AIR en het Rotterdamse productiehuis 
VoordeBuis Producties, toont de veelzijdigheid van het museum en heeft bijgedragen aan de
profilering van het nieuwe stadsmuseum. Het is de uitdrukkelijke wens van de partners om in
de nieuwe cultuurplanperiode nieuwe series te maken. 

2.2.    Vooruitblik: activiteiten 2017-2020 

2.2.1. Breed publiek: Rotterdams, nationaal en internationaal 

Museum Rotterdam vertelt het verhaal van een stad in beweging, laat de bezoeker het 
Rotterdamse beleven en doet dit via tentoonstellingen, educatieve programma’s en 
evenementen en met bijdragen aan radio- en televisieprogramma’s, blogs, dagbladen, 
magazines en talkshows. 

1.  Het Timmerhuis aan de Meent. 
Drie grote presentaties nemen de bezoeker mee op een ontdekkingstocht door het veel -
zijdige Rotterdam van nu, via toen naar straks: 

Rotterdammers en hun stad (nu)
Deze semi-permanente expositie is voortgekomen uit de erfgoedprojecten die het museum
sinds 2008 heeft gerealiseerd. Hier leer je de mensen achter de skyline kennen en komt het
publiek via de Rotterdammers van nu in aanraking met de uitdagingen van het 21ste-eeuwse
Rotterdam. Hoe geven we in deze stad vorm aan de Next Economy? Rotterdam als stadslab
voor nieuwe sociale en culturele experimenten, de toenemende zorgen over de ecologie van
de stad, maatschappelijke ongelijkheid in een stad die bestaat uit wereldburgers die via 
Rotterdam in contact staan met de hele wereld, letterlijk de wereld in Rotterdam en Rotter-
dammers in de wereld. 
Jaarlijks wordt deze presentatie gewisseld. Met deze expositie richt het museum zich primair
op de Rotterdammers en in het bijzonder op nieuw publiek door in te zetten op actieve 
participatie en workshops. 
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De Geschiedenis van de stad (toen)
Deze permanente (vijf jaar) expositie betreft het Verhaal van de Stad, de canon van de 
Rotterdamse geschiedenis. De bezoekers worden hier meegenomen op een bijzondere reis
door de tijd aan de hand van de rijke collecties van Museum Rotterdam, Stadsarchief en
BOOR, geïnspireerd op de tien tijdvakken van De Rooij, maar aangepast aan het verhaal van
Rotterdam. Van het gestapelde landschap van 10.000 voor Christus tot de stad van nu, 
waarmee dit laatste gedeelte overloopt in Rotterdammers en hun stad. De canon van de 
geschiedenis van Rotterdam wordt vanuit een hedendaags perspectief bezien aan de hand
van korte documentaires. De verhalen van de geïnterviewden kleuren de tentoongestelde
objecten en bieden het menselijk perspectief. 
Deze expositie is vooral ook bedoeld om toeristen kennis te laten maken de stad. Rotterdam
begint hier!/your visit in Rotterdam starts here!

De nieuwe stad
Deze expositie verbeeldt het geloof in de toekomst dat Rotterdam kenmerkt. In dit gedeelte
vinden grote wisseltentoonstellingen plaats. De expositie 2016-2017 sluit aan bij het festival
Rotterdam Viert de Stad en laat de bezoeker delen in het optimisme van de wederopbouw.
De wisselexposities in Het Timmerhuis zoomen in op actuele stadsthema´s zoals geprogram-
meerd in Rotterdammers en hun stad, dragen bij aan discussies over de toekomst van de
stad, zijn experimenteel en de gekozen thema´s lenen zich voor een verdieping vanuit de 
collectie, maar ook om in te passen in de programmering van andere culturele instellingen
om het publieksbereik te vergroten. Deze exposities zijn gericht op Rotterdammers, maar
vanwege de gekozen thema’s lenen deze zich ook voor bezoekers van buiten de stad die
geïnteresseerd zijn in stadscultuur in brede zin. 
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Voor de komende jaren wordt gedacht aan de volgende onderwerpen. Deze moeten 
appelleren aan de kernwaarden: Rotterdams, open en verrassend. Afhankelijk van de inzet
van mensen en middelen, wordt gedacht aan twee tot drie wisselexposities per jaar. 
•    Stad van Aankomst: omgaan met culturele verschillen5

•    Open city: Rotterdam stad van emancipatie? 
•    Sport verbroedert: Rotterdam boksstad
•    De Coolsingel: van Zandstraatbuurt tot flaneerboulevard
•    Happy Rotterdam: jong zijn in de stad
•    Rotterdam Smart City
•    Stad van iconen: dynamisch Rotterdam en zijn landmarks
•    The New Town: wonen in de suburb (gebaseerd op nieuw collectieonderzoek naar 
     woonculturen)
•    Rotterdamse Stijl: Rotterdamse dresscodes
•    Rotterdam Snack City: wie eet er van de straat. 
•    Gemonitorde stad: van baljuw tot CCTV-city
•    Soft City, powered by women

Het voornemen is in ieder geval een of meer exposities te organiseren waarvan:
•    het onderwerp door het Rotterdamse publiek is gekozen
•    door Rotterdammers via crowd funding gefinancierd
•    door Rotterdammers met museumstaf ingericht.

Gemiddeld in de periode 2017-2020
Producties: 3
Presentaties: 4
Bezoekers: 50.000

2.  Internationale exposities 
Evenzeer streeft het museum naar programmering met partnerinstellingen (Stadsarchief 
Rotterdam, Wereldmuseum Rotterdam etc.) vergelijkbaar aan de opzet van De Aanval, 
gericht op een breed Rotterdams publiek, maar ook interessant voor binnen- en buitenlandse
toeristen. Uitgangspunt zijn thema-exposities waarin Rotterdam als stad geplaatst wordt in
een Europees- of wereldperspectief en die ook passen in de ambities van deze stad voor de
Wereldexpo van 2025. Het gaat om exposities die vanwege de omvang niet in Het Timmer-
huis geprogrammeerd kunnen worden. 
Museum Rotterdam en LP2 hebben in de vorige cultuurplanperiode intensief samengewerkt
en stellen voor om dat in de komende beleidsperiode opnieuw te doen. Voor Museum 
Rotterdam heeft dat het voordeel dat LP2 op een aantrekkelijke locatie ligt, de beschikking
heeft over museaal geklimatiseerde ruimte en het eenvoudig is om eigen collectie en bruikle-
nen daar te exposeren. Partijen hebben de voorkeur voor zomerexposities (juni-september)
met het oog op de toeristenseizoen. Tevens biedt dit LP2 de mogelijkheid om de minder
courante maanden te bezetten met een publiekstrekker.
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In 2016 beginnen de voorbereidingen om in 2018 een internationale expositie te maken
waarin de overeenkomsten en verschillen van havensteden aan bod komen. Inzet is een 
expositie over havensteden als “second cities”: Liverpool, Marseille en Rotterdam: On the
waterfront. Port cities in transformation. Liverpool, Marseille en Rotterdam behoren in eigen
land niet tot de geliefde steden. Aan deze steden kleeft het imago van onaantrekkelijkheid,
dat is ontstaan in de 19de eeuw toen deze havensteden industrialiseerden en een grote 
ontwikkeling doormaakten. Ze werden als voorbeelden gezien van shock cities. Liverpool,
Marseille en Rotterdam spannen zich al decennia in om dat beeld van zich af te schudden en
doen dat door een ingrijpende renaissance van de oude havengebieden. Het maritieme 
verleden wordt geherdefinieerd als cultureel erfgoed en herschapen in hippe urban hotspots.
Rotterdam in 2001, Liverpool in 2008 en Marseille in 2013 grepen de uitverkiezing tot 
Culturele Hoofdstad van Europa aan om zich als cultuurstad te promoten. De recente succes-
volle Rotterdam promotie biedt een mooie gelegenheid om Rotterdam in dit Europese 
perspectief plaatsen. Het is de bedoeling dit project voor een belangrijk deel extern te laten
financieren, onder andere door een beroep te doen op Europese fondsen. Insteek is een 
reizende expositie tussen Rotterdam, Marseille en Liverpool. Een paper over dit onderwerp
zal in 2016 worden gepresenteerd op het Europese congres van stadshistorici, the European
Urban History Association (EAUH) met als titel, “Rebranding port cities: The case of Liverpool,
Marseille and Rotterdam as European Capitals of Culture”.

Er zijn voor 2020 nog geen concrete plannen voor een expositie. Gedachten gaan uit naar
een expositie waarin Rotterdam en de Randstad in internationaal perspectief worden 
geplaatst. Centraal staat de Europese stad in een tijdperk van grote urbane en regionale
transformaties. Voor de hand liggende partners zijn AIR, TU Delft en Nieuwe Instituut. Ook
dit thema past in de doelstellingen van de Wereldexpo.

Producties: 2 (planning 2018 en 2020)
Presentaties: 2 (indien expositie On the Waterfront, ook in Liverpool en Marseille getoond 
          kan worden, neemt aantal presentaties buiten Rotterdam met 2 toe)
Bezoekers: 40.000 per tentoonstelling (gebaseerd op 4 maanden en alleen in 
          Rotterdam)

3.  Museum Rotterdam ’40-’45 NU 
Het educatief centrum over Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog, een in 2015 totaal 
vernieuwde opstelling, waarmee het museum een belangrijke troef in handen heeft om de
herinnering levend te houden aan en het verhaal te vertellen van het bombardement, de 
onderdrukking en het verzet in Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog en de actuele 
betekenis hiervan duidelijk te maken voor jong en oud. De vestiging Coolhaven beschikt
daartoe over een vaste expositie in de vorm van een experience, aangevuld met educatieve
ruimten waarbij actuele thema’s als intolerantie, discriminatie en oorlog en terreur aan bod
komen. Museum Rotterdam ‘40-‘45 NU is daarmee een vaste waarde in het totale aanbod
van het museum waarin een relatie wordt gelegd tussen het Rotterdam van vroeger en de 
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hedendaagse samenleving. Dat komt onder andere tot uiting in de centrale positie die de
vestiging Coolhaven inneemt in de Rotterdamse herdenkingen: van 14 mei tot de november-
razzia´s. 

Productie: vaste presentatie voor de komende cultuurplanperiode
Presentatie: 1 wisseling per jaar
Bezoekers: 15.000 (Primair en Voortgezet Onderwijs in de regio, naast reguliere 
          bezoekers, horen ook inburgeraars en nieuwe Rotterdammers tot de 
          doelgroepen.)

4.  Documentaires Verhalen van Rotterdammers 
Museum Rotterdam is een “goed bekeken museum”. De afgelopen jaren zijn in totaal vijftig
afleveringen gemaakt voor RTV Rijnmond over het Verhaal van Rotterdam: dertig afleveringen
over Rotterdammers van formaat en twintig over Rotterdamse architectuur, Verhalen van
Staal en Steen. Deze laatste serie is tot stand gekomen in samenwerking met AIR, een voor
Museum Rotterdam belangrijke partner in discussies over stadscultuur voor een breed 
publiek en daarin de rol van architectuur (Rotterdam architectuurstad). De serie heeft niet 
alleen veel Rotterdammers in de regio bereikt – met name ook diegenen die minder vaak een
museum bezoeken, maar wel veel interesse in de geschiedenis van Rotterdam hebben –
maar ook bijgedragen aan het actuele debat over de rol van architectuur in de stad. AIR en
Museum Rotterdam willen graag in de komende cultuurplanperiode budget vrijmaken om dit
te continueren. Vanaf 2017 zal een nieuwe serie Verhalen van Staal en Steen worden uitge-
zonden op RTV-Rijnmond. 
De komende beleidsperiode wil het museum in aanvulling op de semi-permanente exposities
Rotterdammers en hun stad, en in aanvulling op de architectuurdocumentaires, eigen 
producties maken over hedendaagse thema´s die in historisch perspectief worden geplaatst
en die aansluiten op het tentoonstellingsprogramma’s, waaronder de internationale expositie
On the Waterfront.
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Productie: 2 documentaires in cultuurplanperiode
Presentaties: 10 afleveringen per documentaire (20)
Kijkers: 150.000 tot 200.000 (op basis van cijfers RTV-Rijnmond, Verhalen van 
          Staal en Steen

2.2.2. Erfgoedprogramma’s voor community’s

5.  Collect to connect: pop-up Museum Rotterdam
Het Timmerhuis is de komende jaren de centrale vaste locatie. Van daaruit worden activiteiten
in de stad georganiseerd, niet in gebouwen van het museum, maar in bestaande locaties
voor participatie, erfgoedprojecten en kleinschalige presentaties. 
Hiervoor wordt een meer jarenprogramma erfgoed in de stad opgesteld. Deze activiteiten
vergroten niet alleen het publieksbereik van het museum, maar dragen bij aan een actieve
betrokkenheid van gewone Rotterdammers bij het nieuwe verhaal van de stad, dat uitein -
delijk ook deel gaat uitmaken van de nieuwe canon van de stad. Tevens stimuleren deze 

activiteiten het onderzoek naar het eigentijds erfgoed
en dragen ze bij aan het verzamelen van eigentijds
erfgoed. Het pop-up museum leent zich ook voor 
exposities op locatie die met andere instellingen 
worden gemaakt, zoals Verhalenhuis Belvedère. Ook
kunnen deze activiteiten de vorm krijgen van pop-up
evenementen tot theatervoorstellingen. Partners in
dit verband zijn Theater Zuidplein, Ken-Theater, 
Cultuur Concreet etc. 
Deze activiteiten zijn niet zozeer gericht op grote 
bezoekersaantallen; het accent ligt op kwaliteit en
verdieping van de erfgoedprogramma’s. De bezoekers
worden wel meegenomen in de jaarverslagen, maar

maken geen onderdeel uit van de afrekenbare prestaties. De afgelopen jaren is gebleken dat
aard van deze pop-up activiteiten en de wijze waarop de bezoekers geregistreerd worden,
niet voldoen aan de eisen die de externe accountant stelt om de juistheid van de verant-
woorde bezoekers op afdoende wijze te verifiëren. 

Productie: 2 tot 3 pop-up presentaties per jaar
Presentaties: 3
Bezoekers: van enkele honderden tot duizend per presentatie 
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2.  Prestaties 



Museum Rotterdam heeft de volgende doelstellingen:
1.   Groei naar sterk cultureel merk
2.   Toename van het aantal bezoekers tot gemiddeld 85.0006

3.   Groeiende betekenis voor de stad.

Om de ambities te realiseren dienen de kernwaarden leidend te zijn in alle keuzes die 
gemaakt worden, van inhoud tentoonstellingen tot vormgeving en campagne: Rotterdams,
open en verrassend, waarbij de bezoeker centraal staat. Dit betekent dat we kennis hebben
over wie ons bezoekers zijn, wat hen drijft en of we aan hun verwachtingen voldoen. 
Daarnaast willen we inzicht hebben in wie het museum nu nog niet bezoekt en ontwikkelen
we aanbod voor dat nieuwe publiek. Onze communicatie stemmen we af op al onze 
verschillende bezoekersgroepen en onze mediacampagnes zijn doelgroepsgericht. In de
praktijk komt dat neer op minder massacommunicatie en meer op maatwerk.

In 2015 is gestart met het in kaart brengen van de diverse doelgroepen, naar aanleiding van
de nieuwe experimentele exposities Echte Rotterdammers. Zowel voor, tijdens als na afloop
van de exposities is een doelgroepenonderzoek verricht. Om de doelgroepen voor Museum
Rotterdam duidelijk in kaart te krijgen en aan te sluiten bij de indeling van Rotterdam 
Festivals (Mosaic) is een bezoekersmatrix samengesteld (zie voorbeeld hieronder). 
De belangrijkste functie van deze doelgroepenkaart is:
•    In te kunnen spelen op de wensen van de potentiële bezoekers voorafgaand aan de 
     exposities
•    Tijdens het bezoek publiek zo optimaal mogelijk te bedienen
•    Aansluitend op het bezoek een relatie tot stand te brengen om herhaalbezoek en 
     betrokkenheid bij het museum te bevorderen 

3. Publieksbereik
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6) Gemiddeld inclusief de internationale exposities en gerekend over vier jaar
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De keuze om te gaan 
wordt snel gemaakt en 
hangt o.a. af van het weer, 
regen = museumweer. 
Daarnaast wordt er graag 
gecombineerd met andere 
stadse activeiten.

Kosten kunnen soms een 
belangrijke overweging 
zijn, na de 20ste van de 
maand is er weer geld!

Is het trendy, iets van nu? Is 
het verrassend, qua inhoud 
en uitvoering? Daarnaast 
zijn er verwachtingen over 
het interactieve karakter 
van een tentoonstelling.

Informatie wordt 
onderling uitgewisseld. 
Ook wordt er gekeken 
naar wat er nog meer te 
doen is in de stad:

* Online uit agenda
* Via vrienden en netwerk 

Onderweg op de �ets of in 
het OV wordt er alvast op 
de smartphone gekeken 
wat er zometeen te zien 
en te doen is. informatie 
wordt last minute 
geraadpleegd.

Sfeer en uitstraling zijn 
belangrijk in het 
totaalplaatje en beleving 
van het bezoek. Dit begint 
direct bij de indruk die het 
gebouw achterlaat.

Kosten moeten zo laag 
mogelijk zijn en het liefst 
gratis. De stadse alleseter 
heeft om die reden ook 
een Rotterdam pas.

Eenmaal binnen gaat het 
bezoek intuïtief van start 
en zoekt de stadse 
alleseter zijn eigen weg.

Een expositie wordt in 
grote lijnen gescand en 
gebrowsd, op basis van 
interesse duikt hij de 
diepte in. Overal wordt iets 
van geproefd. 

Door iets te doen kan een 
beleving gecreërd worden.
Dit gebeurt door middel 
van:

* Foto’s en �lmpjes maken
* Participeren met elkaar

Tijdens het bezoek worden 
ervaringen continu 
onderling uitgewisseld, 
zowel face to face als in het  
online netwerk. Het gaat 
om het proces van samen 
beleven en ervaren.

Pauze is een must:
* Ko�e drinken
* Hapje eten
* Lekker zitten/ hangen

Het museumcafé wordt 
gebruikt als 
ontmoetingsplek, waar 
gebruik wordt gemaakt 
van wi� en stopcontacten.

Na a�oop wordt een 
bezoek gebracht aan de 
museumwinkel voor:

* Inspiratie
* Postkaarten 
* Self made items
*  Iets écht Rotterdams

Gedurende het 
museumbezoek, maar 
zeker ook na a�oop 
worden er veel foto’s 
gemaakt. Dat kan 
bijvoorbeeld buiten bij de 
entree, of
bij een iconisch of 
herkenbaar inspirerend 
element. 

Gratis dingen worden bij 
de uitgang  meegenomen 
om na te lezen of thuis te 
bekijken. Dit is hét 
moment om aan 
klantenbinding te doen.
Smaakt naar meer? Like 
ons, volg ons, tweet ons. 

Na de tentoonstelling 
staat er een andere 
activiteit of etentje in de 
stad op het programma. 
Een combi-kaartje kan 
interessant zijn. Elders 
wordt nog even nagepraat 
over de ervaringen.

Ervaringen worden 
tijdens en ook achteraf 
gedeeld met vrienden (en 
onbekenden) op social 
media:

* Facebook  
* Instagram
* Foto’s uploaden/ 
terugkijken
* Tips aan vrienden

Leest in diverse media en 
hoort van zijn vrienden 
wat er te doen is in zijn 
stad door middel van:
* Posters, �yers, kaarten
* Facebook, nu.nl, metro, 
NRC next, online feeds, 
DWDD

Een museumbezoek is een 
leuke activiteit om samen 
doen en beter dan op de 
bank zitten.

“DE STAD IS MIJN 
SPEELTUIN”

AD IS MIJN 
TUIN”

AANLEIDING VOORBEREIDING BINNENKOMST BEZOEK   NA AFLOOP

De beslissing om te gaan 
hangt grotendeels af van 
de planning van de dag. 
Past het binnen het 
dagritme, de dagelijkse 
routines en is de afstand 
behapbaar? 
Een ander belangrijke 
trigger is of het bezoek 
iets te bieden heeft voor 
zowel ouder als kind. Het 
moet meer zijn dan een 
dumpplek voor kinderen.

Van tevoren is er vooral 
een verwachting over de 
kindvriendelijkheid van 
het museum. Is er iets te 
doen? En is het leerzaam?

Thuis wordt er even kort 
gekeken naar:

* Openingstijden
* Het programma
* Activiteiten voor 
kinderen

Fietsend op weg naar het 
museum wordt er gepraat 
over wat er allemaal te 
doen is en wat het kind 
kan verwachten. Daar 
begint het enthousiasme.

Een vriendelijk ontvangst 
waarbij er speci�eke tips 
gegeven worden 
gericht op kinderen draagt 
bij aan een positieve 
beleving. Verder is het 
belangrijk dat het museum 
laagdrempelig en niet 
intimiderend overkomt.

Bij het kopen van een 
kaartje wordt gebruik 
gemaakt van de 
Rotterdam pas.

Na binnenkomst wordt 
nog even een bezoekje 
gebracht aan het toilet, de 
kinderwagen en spullen 
worden in een locker 
weggeborgen. Daarna 
kan het bezoek echt 
beginnen.
Op zoek naar de leuke 
dingen voor kinderen!

In het museum wordt 
gezocht naar de highlights 
voor kinderen.

Tijdens het bezoek wordt 
veel moeite gedaan om 
het kind bezig te houden:

* Verzinnen van spelletjes
* Samen dingen doen of 
maken
* Foto’s maken tussendoor

Samen praten over wat je 
ziet. Het kind is bepalend, 
de ouder volgt de interesse 
of het enthousiasme van 
het kind.

Er wordt alleen pauze 
gehouden als daar 
gelegenheid voor is en het 
kind iets te doen heeft:

* Kopje ko�e
* Pakje drinken van thuis

De museumwinkel wordt 
overgeslagen. In een enkel 
geval wordt er iets kleins 
meegenomen zoals:

* Iets om zelf thuis te 
knutselen
* Ites op basis van 
interesse kind

De duur van het bezoek 
wordt bepaald door de 
aandachtsspanne van het 
kind en is over het 
algemeen kort. 

Het overhouden van een 
tastbaar resultaat van de 
activiteiten die in het 
museum zijn gedaan is 
leuk en wordt trots mee 
naar huis genomen.

Na a�oop direct terug 
naar huis!

Ervaringen worden thuis 
gedeeld met de partner/ 
het hele gezin. Ook 
worden foto’s bekeken en 
knutselwerkjes laten zien.

Informatie over het 
museum wordt toevallig 
opgepikt, �etsend door 
de stad of in gesprek met 
andere ouders op het 
schoolplein.

Een museumbezoek is 
een leuke activiteit om 
samen te doen, 
bijvoorbeeld op een 
pappa dag, en is 
bovendien verantwoord.

ACTIEVE 
VADER /
“IN DE WEEKENDEN GAAN WE 
EROP UIT, SAMEN GENIETEN.”

/
“IN DE WEEKENDEN GAAN WE 

AMEN GENIETEN.”

“IK WIL IETS UNIEKS ALS IK 
NAAR EEN MUSEUM GA”

S UNIEKS ALS IK 
AAR EEN MUSEUM GA”
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De nieuwwaarde is een 
belangrijk besliselement 
om te gaan, evenals de 
ruimte in de agenda. 
Afstand, kosten en gemak 
zijn ondergeschikt.

Veel ervaring en een 
hoog 
verwachtingspatroon 
zorgen voor een kritische 
houding waardoor er 
kwaliteit van zowel de 
inhoud als de inrichting 
wordt verwacht.  

Informatie wordt vergaard 
via het netwerk van 
personen in de culturele 
sector, maar ook door:

* Uitagenda
* Recensies 
* Nieuwsbrieven

De weg naar het museum 
wordt te voet of op de 
�ets afgelegd. Het 
centrum van Rotterdam is 
bekend terrein dus er is 
geen extra navigatie 
nodig.

Een nette ontvangst wordt 
op prijs gesteld, waarbij 
ook best een praatje 
gemaakt mag worden.
De omgeving wordt 
opgenomen en er wordt 
gekeken naar 
veranderingen ten 
opzichte van de vorige 
keer. 

Een kaartje kopen gebeurt 
met een museumkaart. 
De cultuurminnaar is 
geinteresseerd in extra’s 
aan de kassa zoals een 
audiotour of extra 
leesvoer.

Hij stippelt zijn eigen route 
het liefst zelf uit op basis 
van interesse en laat zich 
niet leiden. Naast inhoud is 
hij ook gevoelig voor 
details zoals de inrichting 
van de expositie.

Een tentoonstelling wordt 
goed en uitgebreid 
bekeken, waarbij gezocht 
wordt naar diepgang en 
verrassingselementen. 

De begeleidende tekst 
zorgt voor verrijking van 
bestaande kennis. Een 
bijzondere rondleiding van 
een expert of zelf kunnen 
participeren op basis van 
eigen expertise spreekt 
hem aan.

Na de expositie volgt het 
interpreteren, het 
re�ecteren en het delen 
met andere bezoekers, 
zowel bekenden als 
onbekenden. De 
opgedane ervaring wordt 
gedeeld via twitter. 
Onbewust wordt hier de 
vergelijking getrokken 
met eerder bezochte 
tentoonstelingen. 

Wanneer de expositie 
fascinerend was wordt 
materiaal meegenomen 
om later uit te diepen, 
bijvoorbeeld namen van 
kunstenaars.

Na het bezoek begint de 
terugreis, te voet of met 
de �ets, of volgt een 
activiteit in de stad zoals 
een boodschap doen.

Eenmaal thuis worden de 
ervaringen gedeeld en 
getoetst met het netwerk. 
Opinie, kennis en expertie 
worden graag 
geventileerd. 

Persoonlijke fascinatie 
voor het onderwerp of 
bewezen kwaliteit zijn 
aanleiding voor een 
bezoek.

Een opening of speciaal 
event is ook een reden 
om te gaan. En sommige 
tentoonstellingen moet 
je gewoon gezien 
hebben.

Bij de uitgang wordt nog 
even nagepraat, hij deelt 
zijn mening met de 
museum medewerker en 
schrijft in het gastenboek. 
Hier kan 
ambassadeurschap 
worden gecreëerd. 

De museumwinkel wordt 
gericht gescand, op zoek 
naar:

* Naslagwerken
* Unieke kunst & design
* Exclusieve producten
* Iets om kado te doen

Afhankelijk van het 
tijdstip en van de kwaliteit 
van de horeca wordt er in 
het museumcafe of buiten 
de deur ko�e gedronken 
of iets gegeten.

“IK VOEL MEZELF EEN 
ÉCHTE ROTTERDAMMER”
“IK VOEL MEZELF EEN 

TTERDAMMER”
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Bereikbaarheid, vervoer 
regelen, kosten van 
vervoer en ticket, er zijn 
veel barrières. Een bekend 
sleutelpersoon uit het 
netwerk kan barrières 
wegnemen door een 
aantal dingen te 
organiseren.

De verwachtingen zijn laag 
want ze weet niet wat ze 
kan verwachten. Iets van 
zichzelf herkennen is 
belangrijk, dat voelt 
welkom. Zich van te voren 
oriënteren, en iets 
meekrijgen van de inhoud 
geeft een zeker gevoel. 

Via sleutelpersonen in het 
netwerk en via 
buurthuizen krijgt zij 
informatie. Het vervoer 
wordt geregeld en de 
route wordt uitgezocht. 
Zonder deze persoonlijke 
informatie wordt de stap 
om te gaan niet gezet.

Goed voorbereid en samen 
gaan ze op pad. 

Welkom geheten worden 
bij binnenkomst neemt de 
spanning weg. Een praatje 
maken en advies over het 
bezoek krijgen is prettig.  
Wat kan je verwachten?

Kaartjes worden vooraf of 
bij de entree voor de hele 
groep gekocht. Er zijn 
Rotterdam passen 
aanwezig.
Een mooi kaartje, het 
bewaren waard, spreekt 
aan. 

Faciliteiten zijn belangrijk, 
hier wordt eerst op gelet. 
Waar zijn de toiletten? 
Bij het oriënteren wordt 
ook de verwachting van 
het museum geschept. Iets 
persoonlijks en 
herkenbaars helpt aan de 
start.

Samen kijken, samen delen. 
Er wordt in de groep veel 
gepraat over wat er te zien 
is. Uitleg is daarbij heel 
prettig. 

Samen ervaren door 
laagdrempelige 
activiteiten. 

Het bezoek is uitgebreid, 
ze bezoekt het museum 
lang. Tijdens het bezoek 
wordt er steeds gepraat 
over wat er te zien is, en 
ook over andere dingen 
die in de groep spelen. Er is 
veel aandacht voor elkaar.

 Tussendoor of na het 
bezoek wordt er gegeten 
en gedronken. Het liefst 
wordt er zelf iets 
meegenomen.

De museumwinkel heeft 
niet de interesse.

Er is een duidelijk 
afscheidsmoment waarbij 
gedag wordt gezegd en 
bedankt voor het bezoek. 

Gratis dingen worden bij 
de uitgang meegenomen. 
Een groepsfoto is een 
mooi aandenken. 

De groep gaat 
gezamenlijk direct door 
naar huis.

Via de sleutelpersoon 
worden de ervaringen 
gedeeld met het netwerk 
in de buurt. Lokale 
aanwezigheid van het 
museum, om na te praten, 
is een waardevolle kans.

Kennis opdoen samen 
met haar netwerk is een 
belangrijke drijfveer. 
Betrokkenheid neemt 
drempels weg. Dit kan 
door:
* Uitgenodigd worden
* Zelf deelnemen aan 
een expositie
* Persoonlijk onderwerp

Betrokken raken gebeurt 
in de wijk, via het 
buurthuis, �yers die ze 
krijgt.

“GENIETEN VAN 
ALLEDAAGSE DINGEN.”

“GENIETEN VAN V
GSE DINGEN.”
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De mogelijkheid om 
samen met  het gezin of 
met de familie iets te doen 
is erg belangrijk. 

Een gebundeld aanbod is 
prettig waarbij het 
museumbezoek onderdeel 
is van een compleet dagje 
uit. Bereikbaarheid en 
(parkeer)gemak spelen 
een doorslaggevende rol.

Er wordt verwacht dat er 
goede faciliteiten 
aanwezig zijn, zowel 
activiteiten voor kinderen 
als een horeca 
gelegenheid. 
Enthousiasme wordt 
gewekt door middel van 
populaire onderwerpen. 
 

Graag wordt informatie 
ontvangen over 
openingstijden, route en 
navigatie. 
De aangeboden 
informatie dient duidelijk 
en compact te zijn. 
Ook advies over mogelijke 
combinatiebezoeken 
wordt erg gewaardeerd. 

De auto is het favoriete 
vervoersmiddel.  Gedoe 
onderweg of bij het 
parkeren beinvloed de 
totaal ervaring.

Persoonlijk welkom 
geheten worden wordt 
gewaardeerd, net als een 
duidelijke routing in het 
museum.

Een arrangement in 
combinatie met andere 
activiteiten in de 
omgeving kan verleiden 
tot een museumbezoek. 

Groeps- en familiekorting 
geeft meteen al een 
positief gevoel.

Weten waar je aan toe 
bent met betrekking tot 
routing en faciliteiten is 
belangrijk voor een goed 
begin. Als er 
onduidelijkheden zijn over 
het verloop van het 
bezoek dan vraagt ze dit in 
plaats van het zelf uit te 
vogelen.

Een link leggen met het 
dagelijks leven van de 
Rotterdammer maakt de 
inhoud toegankelijk. 
Highlights worden  
bekeken en soms ook 
vastgelegd op �lm of foto. 

Een rondleiding  maakt 
het bezoek actiever. Het 
is leuk om zelf wat toe te 
voegen aan de 
tentoonstelling. 

Een tastbare herinnering 
zoals het maken van een 
familiefoto als aandenken 
aan de tentoonstelling is 
waardevol.

Na a�oop wordt er 
geborreld en gegeten in 
het museumcafe. Dit is 
lekker dichtbij.

Eventuele aankopen en  
kado’s moeten vooral 
praktisch en betaalbaar 
zijn, bijvoorbeeld iets 
lekkers te snoepen of een 
theedoek met print van 
het museum.

Het verlaten van het 
museum betekent de 
aanvang van de volgende 
activiteit. Dit kan zijn 
shoppen, iets cultureels, 
sportiefs of iets culinairs.

Foto’s zijn een blijvend 
aandenken aan het dagje 
uit.   

De auto ophalen en terug 
naar huis! Hopelijk is er 
geen �le.

Thuis wordt er vanuit 
anecdotes vertelt over de 
museumervaring. 
Populaire en herkenbare 
onderwerpen die een link 
hebben met het leven van 
de bezoeker zijn een 
goede basis voor het 
delen van het 
museumbezoek met 
anderen.

Een museum moet naam 
of status hebben. Als 
erover gepraat wordt, dan 
is het vast de moeite 
waard.
Via klassieke media zoals 
TV, radio en de lokale 
krant wordt informatie 
over  uitjes, musea en  
tentoonstellingen 
opgepikt. 

Toegankelijke en 
herkenbare onderwerpen 
spreken haar aan.

“LUNCHEN, SHOPPEN EN 
MISSCHIEN IETS CULTUREELS”

, SHOPPEN EN 
S CULTUREEL LS”S”
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Een museumbezoek 
moet passen in het plan 
voor een dagje uit. Een 
locatie die in de buurt 
ligt van andere 
activiteiten is mooi 
meegenomen. 
Enthousiasme voor een 
bepaald aspect, 
bijvoorbeeld de nieuwe 
locatie of het onderwerp 
van de expositie, hakt de 
knoop door.

Soms is het een totale 
verrassing, soms is er al 
wat gelezen over het 
onderwerp. Maar de 
stadstoerist laat zich graag 
verrassen.

Ruim van te voren wordt 
er online gekeken naar 
bereikbaarheid, 
openingstijden en 
informatie over wat er in 
het museum te zien is.

De reis verloopt met het 
openbaar vervoer of op 
de (OV)�ets. Onderweg 
ontstaat er een  gevoel 
voor de stad. 

Het gebouw mag 
indrukwekkend zijn, maar 
de sfeer moet informeel 
zijn. Welkom voelen, echt 
een dagje uit, daar draait 
het om. Een praatje bij de 
entree waarin tips 
worden uitgewisseld 
wekt enthousiasme. 
Zowel over het bezoek 
aan het museum als aan 
de stad.

Vaak in het bezit van een 
museumkaart of een 
voordeelbon uit een 
tijdschrift. Een combi 
ticket is interessant. 

Een logische looproute is 
belangrijk om niet teveel 
te hoeven zoeken. 

Wat kijken en wat lezen, 
de highlights trekken 
haar aan. Onopvallend 
geleid worden, wordt als 
prettig ervaren. 

Activeiten worden 
gedaan mits deze 
uitnodigend zijn, even 
samen bezig zijn is leuk!

Ervaringen die verrassend 
zijn worden gedeeld, met 
een link naar nieuwe 
inzichten die ze heeft 
opgedaan over de stad.

Als de sfeer in het café 
prettig is trakteren ze 
zichzelf op een kop ko�e 
met taart. 

Even snu�elen in de 
museumwinkel is 
belangrijk. Misschien is er 
iets leuks te vinden voor 
thuis, een aandenken of 
kadootje, bijvoorbeeld een 
mooie set postkaarten.

Bij het vertrek  gedag 
zeggen en dan lekker de 
stad in! Dit is het moment 
voor het geven van tips 
voor het bezoek aan de 
stad. 

Een mooie folder om thuis 
te laten zien, en natuurlijk 
de souvenirs uit de 
museumwinkel zijn een 
blijvend aandenken.

Het dagje uit wordt 
vervolgd, er wordt 
gewinkeld, lekker uit eten 
gegaan of nog iets 
bezocht. In de Bijenkorf of 
op de Nieuwe Binnenweg 
wordt er nagepraat over 
het museumbezoek.

Eenmaal thuis worden de 
ervaringen gedeeld met 
het thuisfront over het 
dagje uit. De gehele dag 
wordt besproken, niet 
alleen het 
museumbezoek. De stad 
in combinatie met het 
museum wordt 
aanbevolen bijvoorbeeld 
aan vriendinnen.

De stad waar haar dochter 
woont beter leren kennen 
en samen iets leuks doen 
zijn de drijfveren voor een 
museumbezoek. 

Vaak is er in een tijdschrift 
of in de krant al iets 
opgepikt wat er in de stad 
te doen is of wat er speelt 
op het moment.
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Met deze benadering zijn belangrijke stappen gezet en met het oog op de verhuizing naar
Het Timmerhuis is een professioneel marketingbureau gecontracteerd om het museum te 
ondersteunen in de openings- en daaropvolgende campagnes.

De Rotterdammer bieden we een feest der herkenning, meer begrip over zijn eigen stad en
trots. Dit komt terug in onze communicatiestrategie waarin we de Rotterdammer actief 
betrekken en direct aanspreken.
De (stads)toerist bieden we een korte introductie in de stad en zijn inwoners en een uitvals -
basis voor stadsbezoek. Stadstoeristen worden aangetrokken door de nieuwe architectuur
van Koolhaas en Museum Rotterdam leent zich ervoor om de centrale locatie te zijn waar het
bezoek aan de stad begint. Vanuit de kennismaking met de geschiedenis van de stad wordt
een bezoeker in staat gesteld de stad te begrijpen. We zorgen voor perfecte zichtbaarheid
op de plekken (on en offline) waar de toerist zijn informatie haalt en werken slim samen met
initiatieven als Rotterdam Routes. 

Om de Rotterdammers in de wijken te bereiken, zijn we na de opening van het museum 
gestart met een stadsoffensief, bedoeld om de activiteiten van het museum onder de 
aandacht te brengen van de Rotterdammers en hen uit te nodigen naar het museum te
komen: de eerste keer gratis, als kennismakingsbezoek. Teams van het museum, bijgestaan
door vrijwilligers trekken er op uit en benaderen de doelgroep via buurtkranten, sleutel -
figuren in de wijk (Cultuur Concreet, Verhalenhuis Belvedère etc.), buurthuizen, kerken, 
moskeeën, maar ook buurtsupers etc.  

Bezoekersinformatiesysteem
Om de bezoekers van Museum Rotterdam goed in kaart te hebben en te kunnen volgen,
wordt in 2016 gewerkt aan de invoering van een bezoekersinformatiesysteem. Dit systeem
wordt gevoed door kassaregistratie en publieksenquêtes, aangevuld met kwalitatieve 
analyses. Workshops en interactieve presentaties worden ook benut om feedback vanuit het
publiek te ontvangen. Doelstelling is:
•    Meer inzichten in drijfveren en beleving en tevredenheid van de verschillende 
     bezoekersgroepen
•    Vergroting herhaalbezoek door gerichter op wensen en verlangens in te spelen en deze 
     informatie te gebruiken voor programmering: publiek krijgt een stem!
•    Instrument voor relatiebeheer, in samenwerking met Vrienden van Museum Rotterdam
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Met de verhuizing van het museum naar Het Timmerhuis heeft Museum Rotterdam een 
herkenbare plek in het stadscentrum, met een echte Rotterdamse uitstraling en draagt de
programmering bij aan bevordering van een levendige, sociale en culturele binnenstad. Door
de activiteiten op-locatie in de stad is het museum niet alleen zichtbaar buiten de stadsdrie-
hoek maar draagt het tevens bij aan versterking van het cultuuraanbod in de wijken ter 
versterking van de lokale identiteit.

Samenwerking in het Rotterdamse (cultuur)landschap
Onderstaande grafische weergave geeft weer hoe Museum Rotterdam zich positioneert 
binnen het culturele veld. Museum Rotterdam maakt als erfgoedinstelling deel uit van het 
erfgoedcluster van de stad. In het collectiebeleidsplan is nader uitgewerkt hoe het verzamel-
gebied van Museum Rotterdam zich verhoudt tot de andere instellingen. Met het Stadsarchief
wordt intensief samengewerkt op het gebied van onderzoek van de stad en de collecties van
het archief worden veel ingezet voor exposities van het museum. Een vergelijkbare relatie 
onderhoudt Museum Rotterdam met BOOR. 
In tegenstelling tot het Maritiem Museum Rotterdam concentreert Museum Rotterdam zich
niet op erfgoed van en op het water, de zogenoemde maritieme en nautische aspecten, en 
in het verleden zijn goede afspraken gemaakt over afstemming collecties. Over de mogelijk-
heden voor verdergaande samenwerking wordt de komende beleidsperiode verder nagedacht
(zie hiervoor). Dat geldt ook voor het Wereldmuseum dat zich op een nieuwe koers bezint en
in vergelijking met de vorige cultuurplanperiode het aandachtsgebied wil verleggen naar de
stad en daar ziet Museum Rotterdam goede kansen voor intensievere samenwerking.  
Museum Rotterdam beschikt ook over een kunstcollectie, maar het gaat ons niet primair om
de esthetische aspecten ervan, zoals bij Museum Boijmans Van Beuningen. Tevens wordt in

4.  Meerwaarde voor de stad

KUNST & DESIGN
1. Centrum Beeldende Kunst / TENT
2. Chabot Museum
3. Kubuswoningen
4. Het Nieuwe Instituut
5. Galerie VIVID
6. Kunsthal
7. Museum Boijmans Van Beuningen
8. Nederlands Fotomuseum
9. WORM
10. Cultuur Concreet
11. Showroom MAMA
12.  SKVR  
13. V2_
14. Villa Zebra
15. Witte de With

FESTIVALS & EVENEMENTEN
1. Ahoy Rotterdam Christmas Circus
2. Art Rotterdam
3. 
4. 

Duizel in het Park

5. 
Internationale Architectuur Biennale

6.
International Film Festival 
Rotterdam Metropolis

7.  
Festival  (Stichting Nemisis) 

8.
 

Motel Mozaïque

9.
North Sea Jazz Festival

10.
 

Parfum de BoemBoem

11.
 

Poetry International Festival

12.
 

Operadagen Rotterdam

13.
 

Rotterdamse Museumnacht

14.
  

Gergiev  Festival

15.
Rotterdam Unlimited

16.
 

World Food Festival/Djemaa el FNA
Wereldhavendagen

GESCHIEDENIS & ERFGOED
1. FutureLand
2. 
3. 

Het Wereldmuseum Rotterdam

4.  
Museum Rotterdam ‘40’45NU 

5.
 

Mariniers Museum (Marines Museum)

6.
Maritiem Museum Rotterdam
Miniworld Rotterdam

1. 
2. 
3. 
4.
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

1. 
2.

PODIUMKUNSTEN & 
BIOSCOPEN

Ahoy Rotterdam
Cinerama
Dansateliers
De Doelen
Grounds
Hofpleintheater
Lantaren Venster
Luxor Theater (Nieuwe & Oude)
Maaspodium

10. Pathé De Kuip and Schouwburgplein 
11. Rotown
12.  Rotterdamse Schouwburg 
13. Het Rotterdams Centrum voor Theater
14. Rotterdams Philharmonisch Orkest
15. Rotterdams Wijktheater
16. Scapino Ballet Rotterdam
17. Sinfonia Rotterdam
18. Theater Zuidplein

NATUUR & WETENSCHAP
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Diergaarde Blijdorp

 

INSTITUTIONELE POSITIE
CULTUREEL LANDSCHAP ROTTERDAM



het collectiebeleid expliciet gekeken naar het Rotterdamgehalte; niet zozeer of een kunste-
naar in Rotterdam is geboren of hier opgeleid, maar naar de mate waarin het kunstwerk past
in het stads- en cultuurhistorische profiel van Museum Rotterdam.

Nauwe samenwerking vindt al jaren plaats met BKOR (Beeldende Kunst & Openbare Ruimte)
dat deel uitmaakt van het CBK, omdat een veelvoud van de beelden in de openbare ruimte
een Rotterdams verhaal vertellen. 
Het Nieuwe Instituut onderscheidt zich de laatste jaren op terreinen, waarop Museum 
Rotterdam actief is (mode, de stad etc.) Vanwege de transitiefasen die beide instellingen in
de vorige cultuurplanperiode hebben doorgemaakt, heeft dit nog niet geleid tot gezamen-
lijke exposities. 

Internationale studies tonen aan dat stadsmusea vanwege hun erfgoedexpertise en kennis
van de stad meerwaarde voor de stad hebben. Gegeven de doelstellingen van Museum 
Rotterdam om zich als stadsmuseum nieuwe stijl te ontwikkelen, ligt er een belangrijke taak
als verbindende factor op het terrein van erfgoed in de stad. De afgelopen cultuurplanperiode
heeft Museum Rotterdam die rol steeds met verve vervuld, zoals met Rotterdam Festivals in
het kader van de manifestatie Rotterdam viert de stad en met de Willem de Koning Academie,
naast diverse stedelijke instellingen en activiteiten (Burgerjury, CityLab010 en City Lounge).
Maar dat geldt ook voor AIR en RTV Rijnmond die met Museum Rotterdam, Rotterdam 
cultuur- en architectuurstad geïntegreerd hebben in televisiedocumentaires voor een breed
publiek. 

In de nieuwe cultuurplanperiode zet Museum Rotterdam zijn samenwerking voort met 
Verhalenhuis Belvedère en Cultuur Concreet. In de vorige cultuurplanperiode is op diverse
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terreinen al actief samengewerkt. Verhalenhuis Belvedère en Cultuur Concreet waren betrok-
ken bij diverse erfgoedprogramma’s op locatie en in de komende beleidsplanperiode wordt
de samenwerking geïntensiveerd. Samen met het Stadsarchief Rotterdam moet dat onder 
andere leiden tot het vastleggen van uitkomsten van de projecten in de Collectie Rotterdam,
zodat het verhaal van de stad telkens aangevuld en versterkt wordt. Projecten op het terrein
van migratie en diversiteit van de stad kunnen ook samen worden ontwikkeld. Met Cultuur
Concreet hoopt Museum Rotterdam een stap te zetten om samen te werken aan project
“Cultuur als bouwsteen in wijkontwikkeling”. Ons gezamenlijke doel is een duurzame culturele
aanwinst in de wijken voor en met de Rotterdammers te realiseren.
In de komende vier jaar zullen we gezamenlijk vier pop-up presentaties opzetten. Cultuur -
scouts kunnen met medewerkers van Museum Rotterdam pop-up activiteiten opzetten, 
waardoor beschikbare mensen en middelen efficiënter worden ingezet en het museum 
tegelijkertijd profiteert van de grote kennis op wijkniveau die bij Cultuur Concreet beschikbaar
is. Museum Rotterdam en Cultuur Concreet zien mogelijkheden en meerwaarde om expertise
op het gebied van erfgoed en (ondersteunde) initiatieven van Rotterdammers via Cultuur
Concreet met elkaar te verbinden en deze te vertalen in exposities en performances. 

Museum Rotterdam en Theater Zuidplein richten zich grotendeels op dezelfde doelgroepen:
publiek waarvoor kunstbeleving niet vanzelfsprekend is of slechts een optie (referentie 
doelgroepenmethodiek Mosaic). Vandaar dat samenwerking tussen beide instellingen een 
logische keuze is, vooral op die thema´s die te maken hebben met de superdiversiteit van de
stad en de uitdagingen en hoe Rotterdam omgaat met culturele verschillen. Taakverdeling:
Theater Zuidplein zoekt bij de thema’s van Museum Rotterdam voorstellingen en
realiseert/produceert waar aansluitend specifieke theatrale randprogrammering in Museum
Rotterdam. Dat doet Theater Zuidplein via activiteiten in Lab-Z en/of via het City Stories 
Festival. Daar waar een professionele theatervoorstelling in Theater Zuidplein aansluit bij het
thema van de tentoonstelling in Museum Rotterdam worden bezoekers door beide instellingen
uitgenodigd de voorstelling en de tentoonstelling te bezoeken. Het rendement van deze 
samenwerking worden geëvalueerd aan de hand van de kaartverkoopsystemen van de instel-
lingen en speciale actiecodes.

De lange termijnvisie van Museum Rotterdam om door zijn kernactiviteiten in te zetten op
een betere stad heeft direct raakvlakken met aspecten van welzijn, onderwijs en bewustwor-
ding van burgers. Met KCR en de erfgoedcoalitie wordt gewerkt aan een langlopende leerlijn
erfgoededucatie (zie hierna). Museum Rotterdam en Hogeschool Rotterdam (Instituut Sociale
Studies) bekijken in  2016 de mogelijkheden om studenten via stages te betrekken bij de
stadsprojecten van het museum, zodat zij gebruik kunnen maken van de ervaringen die zijn
opgedaan met onderwerpen waarmee Museum Rotterdam zich begeeft op het terrein van
grootstedelijke vraagstukken. 

Museum Rotterdam heeft zich in 2015 aangesloten bij het platform Cultuur en Welzijn en 
onderschrijft daarmee dat het museum een strategische partner kan zijn voor welzijnsinstellin-
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gen. “Dit platform zal in de komende cultuurplanperiode het strategisch partnerschap van de
culturele sector met welzijn onderzoeken, op de agenda te zetten en waar mogelijk vertalen
in praktische samenwerking” (zie bijlage Platform Cultuur en Welzijn 2015 -2020).

Rotterdam stad van migratie
Museum Rotterdam is daarnaast actief betrokken bij nieuwe initiatieven, in het bijzonder het
door burgemeester Aboutaleb ondersteunde project ARRIVALRotterdam, dat de dynamiek
en actualiteit van migratie en diversiteit in de stad centraal stelt. Het is opgezet vanuit de 
ambitie om op Rotterdam-Zuid een iconisch gebouw neer te zetten, gefinancierd uit privaat
en publiek geld. Verschillende organisaties die zich met het thema migratie bezighouden
kunnen dit gebruiken als (inter)nationaal podium voor tentoonstellingen, lezingen, studie en
andere culturele en wetenschappelijke (onderzoeks)activiteiten. Museum Rotterdam heeft
zich bereid verklaard om dit initiatief te steunen omdat het aansluit bij het onderzoeks -
programma van het museum gericht op de superdiverse stad en hoe het stadsmuseum zich
als participatieve instelling kan ontwikkelen tot onderzoekscentrum voor het moderne 
erfgoed van de stad. Tevens is er sprake van verbinding doordat de directeur van Museum
Rotterdam als bijzonder hoogleraar stadsgeschiedenis van de Erasmus School of History, 
Culture and Communication verbonden is aan het op te richten universitaire instituut, 
Erasmus Migration Institute Rotterdam (EMIR). 

Internationale samenwerking
Het Nieuwe Museum Rotterdam is gericht op de stad, maar in zijn aanpak, zijn community
gedreven benadering en erfgoedexperimenten wordt het museum internationaal gezien als
een aantrekkelijke partner om nieuwe vormen van samenwerking aan te gaan. In het bijzonder
wil het museum deze internationale contacten gebruiken om best practices met elkaar te 
vergelijken. Het museum participeert in dat verband ook als partner in het Europese project
Creative Europe samen met Tate Modern (Londen), de Erfgoedkoepel Mechelen (België) en
Museum Galleries Scotland. Deze samenwerking is erop gericht om ervaringen op het 
gebied van participatieve museale projecten in de stad te delen en te komen tot operationa-
lisering van methoden om het effect van erfgoedparticipatie te meten. 

Tevens is het museum actief lid van de CAMOC (The International Committee for the 
Collections and Activities of Museums of Cities). De afgelopen jaren heeft het museum 
diverse papers gepresenteerd rondom de thema’s over het nieuwe erfgoed van de stad en
participatie van nieuwe bewoners. De doelstelling is om deze samenwerking verder uit te
breiden en deze te benutten voor voorstellen voor langjarige internationale programmering. 

Museum Rotterdam gebruikt deze internationale contacten om zich verder als (Europees)
kennisinstituut van de stad te ontwikkelen. Doelstelling is om op basis van stedelijk onder-
zoek, participatietrajecten en erfgoedexpertise op termijn een consultancypoot aan het 
museum toe te voegen. Conservatoren en curatoren van het museum kunnen dan tegen 
betaling worden ingehuurd als heritage consultant. 
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5.1. Uitgangspunten

Uit de visie, missie en lange termijndoelstellingen van Museum Rotterdam volgt, dat het 
museum zich profileert als een instelling waar kennisontwikkeling, kennisdeling, participatie
en reflectie op de stad centraal staan. De visie op en de noodzaak van erfgoededucatie is
verwoord in het Masterplan Erfgoededucatie Rotterdam De Stad als Verhaal, uitgebracht in
2013. Erfgoededucatie omvat het leren met en over erfgoed, zowel het materiële (monumen-
ten, museale collecties etc.) als immateriële (het geheel van gewoonten, tradities, verhalen,
rituelen en gebruiken). Erfgoededucatie bevordert dat inwoners van Rotterdam zich verbon-
den kunnen voelen met hun omgeving. Het presenteren van de stad als een mozaïek van 
verhalen rondom het erfgoed van de stad kan zorgen voor de betrokkenheid die de mensen
een thuisgevoel biedt: dit is mijn stad en mijn verhaal. Een goed verhaal boeit, verbindt en
biedt houvast. En daarmee hebben verhalen een grote educatieve waarde. Museumpresenta-
ties verbeelden de relatie tussen heden, verleden en toekomst en bieden daarmee kinderen
in het onderwijs een belangrijk aanbod om zich te oriënteren 
Museum Rotterdam ondersteunt en participeert in het netwerk cultuureducatie, spant zich in
om ervoor te zorgen dat het bereik in het Cultuurtraject Rotterdam voor primair (PO) en 
vervolg onderwijs (VO) wordt vergroot naar 40% VO en 90% PO. Tevens ondersteunt het de
doelstelling het aantal scholen dat cultuureducatie structureel verankert omhoog te brengen
naar 40% door bij te dragen aan de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn (zie onder 5.3)

5.2.    Educatief aanbod Museum Rotterdam

Participatiebĳeenkomsten

Doel van deze bijeenkomsten is het aangaan van verbindingen tussen de verschillende doel-
groepen van het museum, uitnodigen tot interactie en vertrouwd raken met de doelstellingen
van Museum Rotterdam in combinatie met begeleid bezoek aan de diverse exposities. 
Doelgroepen worden geselecteerd aan de hand van de bezoekersmatrix. 

Het Timmerhuis: Rotterdam Speelstad

Vanaf 2 jaar: 
In het kindergedeelte herkennen en ontdekken kinderen op een laagdrempelige manier de
stad Rotterdam; er wordt een vertaalslag gemaakt van diverse elementen uit de tentoon -
stelling Rotterdammers en hun stad en kinderen worden uitgedaagd zelf aan de slag te gaan.
Al spelend leert men.

Vanaf 4 jaar: 
Kinderen kunnen terecht bij een imposant en futuristisch poppenhuis. Een ontdekkingsreis
voor Rotterdamse kleuters, gebaseerd op de semi-permanente expositie Rotterdammers en
hun stad. Kinderen worden uitgedaagd in te gaan op vragen: Waar kom je graag? Met wie
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kom je daar? Hiertoe plaatsen de kinderen zelf uitgekozen poppetjes, die hun netwerk 
representeren, op door hen gekozen plekken. Zo krijgen Museum Rotterdam en de bezoeker
op hun beurt een kijkje in de wereld van de Rotterdamse kinderen. 

Vanaf 6 jaar: 
De oudste kinderen werken aan een levensgrote, continue veranderende skyline op
papier. Alle ontstane skylines worden verzameld, om op een later moment ingezet te kunnen
worden, b.v. als aankleding bij een evenement.

Educatieve programma’s onderwĳs (VO en PO)
Ieder schooljaar biedt Museum Rotterdam diverse educatieve programma’s aan, gericht op
bevordering van historisch besef van de leerlingen en op de betekenis van het ontdekken.
Het kerndoel is “zelfervarend leren”, waardoor leerlingen uitgedaagd worden om erfgoed te
verbinden met de eigen leefomgeving. De educatieve programma’s baseren zich op David
Kolbs vier belangrijkste duurzame leerfases: ervaren, reflecteren, conceptualiseren en experi-
menteren. In de praktijk betekent het werken volgens deze leerfasen dat leerlingen op eigen
kracht of begeleid door een (museum)docent de tentoonstelling ervaren, vertrouwd raken
met de concepten ervan, aan de hand van opdrachten, workhops of doe-activiteiten experi-
menteren, en reflecteren in de vorm van tussentijdse interactieve presentaties en debat.

Drie kerndoelen uit het onderwijs zijn voor Museum Rotterdam bijzonder van belang:
•    De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en leren 
     aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren
•    De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken (de tien 
     tijdvakken van De Rooij): jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; 
     steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; 
     burgers en stoommachines; wereldoorlogen en Holocaust; televisie en computer. De 
     vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de 
     Rotterdamse tijdvakken
•    De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de 
     Rotterdamse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereld-
     geschiedenis

In de opstelling de Geschiedenis van de Stad worden de kerndoelen uit het geschiedenis -
onderwijs gekoppeld aan de tien tijdvakken van De Rooij, een didactisch instrument voor het
vak geschiedenis. Het educatief aanbod is gericht op het gehele primair onderwijs, op de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs en op Nederlands als tweede taal (NT2). Daarnaast
wordt het programma voor speciaal onderwijs op verzoek aangepast. Voor de Geschiedenis
van de stad worden gefaseerd lessen gemaakt voor deze groepen. Primair richt de aandacht
zich op een specifieke groep: leerlingen uit groep 5 & 6 en groep 7 & 8 van het primair 
onderwijs.

5.  Cultuureducatie
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City Lab
Al jaren speelt Museum Rotterdam met het idee
om bezoekers te laten werken aan heden en 
toekomst van de stad in de vorm van een labora-
torium, een ‘proefstad’. De expositie over de 
wederopbouw, De Nieuwe Stad, wordt benut om
daarmee te experimenteren. De wisselexposities
zijn vooral gericht op HAVO, VWO, maar ook
VMBO/MBO, waarbij Museum Rotterdam samen-
werkt met Digital Playground.

5.3.    Museum Rotterdam ’40-’45 NU

In de komende beleidsperiode worden verdere
programma’s ontwikkeld om de doelstelling van
het educatief centrum te verbreden en te verdie-
pen. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van
de evaluaties van educatieve programma’s die ten
behoeve van De Aanval zijn ontwikkeld en die veel waardering kregen van het onderwijs. 
Museum Rotterdam ’40-’45 NU richt zich met zijn programma’s voornamelijk op leerlingen
van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, maar ook inburgeraars en nieuwe 
Rotterdammers horen tot de doelgroepen. 
Het educatief aanbod bestaat uit:
•    Een experience waarin een indringende presentatie van het bombardement op Rotterdam 
     14 mei 1940 centraal staat, na een introductie op het bombardement op Rotterdam en 
     de nasleep ervan. Met behulp van iPads worden foto´s en filmopnamen in de opstelling 
     gemaakt. Aan de grote touchscreentafel wordt met dit materiaal, aangevuld met origineel 
     materiaal uit de database een filmpje gemaakt. De filmpjes worden bewaard en zijn voor 
     bezoekers beschikbaar. Geschikt voor bovenbouw basisonderwijs, voortgezet en hoger 
     onderwijs en volwassenen 
•    Educatieve workshopruimte, De Bouwplaats, waarin het verhaal van Rotterdam in de 
     Tweede Wereldoorlog wordt gekoppeld aan de eigen belevingswereld van jongeren en 
     actuele thema’s zoals intolerantie, discriminatie en terreur 
•    In aansluiting op tentoonstelling De Aanval wordt de installatie Onder Spanning, een 
     dilemmaspel ontworpen door Critical Mass meerjarige ingezet in Museum Rotterdam 
     ’40-‘45NU. Daarmee wordt een sterke interactieve component toegevoegd aan het 
     educatieve programma. Bedoeld voor VMBO, HAVO en VWO
Het educatief centrum bedient niet alleen kinderen in de regio Rotterdam. Met steun van het
Vfonds wil Museum Rotterdam ’40-’45NU samen met het Atlantikwall-Museum Scheveningen
en Hoek van Holland een educatief speerpunt worden van Zuid-Holland. 
Er wordt vanuit gegaan dat door het nieuwe programma van Critical Mass meer groepen uit
het VO naar het educatief centrum zullen komen. 

34          MEERJARENBELEIDSPLAN MUSEUM ROTTERDAM 2017-2020

5.  Cultuureducatie



5.4.    Cultuureducatie met kwaliteit

Om de scholen adequaat en op maat te bedienen hebben de Rotterdamse erfgoedinstellingen
de handen ineengeslagen: Museum Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam, Fotomuseum
Rotterdam, BOOR, Stadsarchief Rotterdam en KCR, die binnen de erfgoedcoalitie een 
coördinerende taak heeft. In 2013 is een projectaanvraag ingediend bij het Fonds voor 
Cultuurparticipatie in het kader van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit met het
programma De Stad als Verhaal: naar een doorlopende leerlijn erfgoededucatie voor kinderen
tussen de 4 en 18 jaar. Twee belangrijke criteria zijn daarbij de gerichtheid op verankering in
het onderwijs en de mate van afstemming tussen het culturele veld en de scholen. Doel van
de coalitie is om tot afstemming van het aanbod aan scholen te komen. In 2014 is het project
gestart en na een tussentijdse evaluatie is gebleken dat de doelstellingen van de coalitie nog
onvoldoende aansloten bij de vraag van de scholen. Om een nieuwe impuls te geven aan de
langlopende leerlijn, een effectievere organisatiestructuur te bereiken en beter aan te sluiten
bij de nieuwe trends in het onderwijs, is eind 2015 de Stichting Erfgoedcoalitie opgericht en
in 2016 begonnen met een nieuwe verkenning die moet leiden tot een gezamenlijke strate-
gie naar het onderwijs, waarbij de vragen vanuit de scholen leidend zullen zijn.  

In het onderwijs spelen op dit moment twee belangrijke trends. In de eerste plaats het idee
van levenslang leren en in de tweede plaats de verschuivende aandacht van basisvaardig -
heden naar 21st century skills, waarbij de nadruk ligt op kritisch denken en ict-geletterdheid
en sociale vaardigheden (communiceren en samenwerken). Dit betekent in grote lijnen dat
het onderwijs een meer faciliterende rol krijgt.  Leerlingen krijgen meer mogelijkheden om
het eigen leerproces vorm te geven door zelf ontdekken en doen. 
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De 21st century skills spelen een belangrijke rol in de doelstellingen van erfgoededucatie.
Het pakket aan vaardigheden dat leerlingen in deze samenleving nodig hebben, kan bij 
uitstek worden ingezet om te werken aan het proces van burgerschapsvorming en identiteits-
ontwikkeling. Als leerlingen zich bewust worden van het erfgoed om hen heen, ontstaan
unieke leersituaties. Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig en goed in staat om eigen vragen
te formuleren. Door hen in dit proces te begeleiden, kunnen relevante vraagstukken worden
geformuleerd die aansluiten bij de interesses van de leerlingen. De Erfgoedcoalitie streeft
naar formulering van een gezamenlijke visie op Erfgoededucatie in het Primaire Onderwijs.
We zullen de samenwerking binnen de erfgoedcoalitie verder ontwikkelen in de periode
2017-2020, met als doelstelling om een kwalitatief goed en met het onderwijs afgestemd
aanbod bij de scholen te brengen.
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Postadres, voor alle locaties:
Museum Rotterdam
Postbus 336
3000AH ROTTERDAM

Bezoekadres kantoor:
Museum Rotterdam
Rotterdam Building 7e verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012CA ROTTERDAM

Bezoekadres Timmerhuis:
Museum Rotterdam
Rode Zand 26
3011AN ROTTERDAM

Bezoekadres 40-45 Coolhaven:
Museum Rotterdam ´40-´45 NU
Coolhaven 375
3015GC ROTTERDAM

Website
http://museumrotterdam.nl/
info@museumrotterdam.nl


