
beleef samen 
het kasteel!



Gratis entree! 
In kasteel Hoensbroek is de 
entree voor iedere leerling

 onder de 18 jaar gratis! U betaalt 
dus alleen voor de museumles 

of het materiaal.

Het aanbod van kasteel 
Hoensbroek bestaat uit

 museumlessen, aanvullende 
workshops en educatieve 

speurtochten. Wij zijn specialist 
in het aanbieden van erfgoed-

educatie. Staat uw wens er niet bij? 
Neem contact met ons op. 
Wij bieden ook maatwerk 

afgestemd op de vraag van uw 
school of uw lesmethode.

Piepende deuren, krakende trappen, vochtige 
kelders en hoge torens. Wat zou zich allemaal 
afgespeeld hebben tussen de 8 meter dikke 

muren van kasteel Hoensbroek? Het kasteel heeft 
jullie zoveel verhalen te vertellen. Verhalen 

over ridders, over markiezen, boevenbendes 
en geheime liefdes. Bezoek met je klas kasteel 

Hoensbroek en leer meer over alles wat er in al 
die eeuwen op het kasteel is gebeurd. Ontdek het 

verleden van heel dichtbij!  

We hebben voor alle leerjaren een passende 
museumles die altijd aansluit bij het curriculum op 
school. Alle museumlessen worden begeleid door 
een museumdocent mét lesbevoegdheid. Saaie 

rondleidingen met gidsen die uren praten? Niet bij 
ons! Alle museumlessen bestaan uit actieve 

werkvormen waarbij we de leerlingen uitdagen 
om zelf op onderzoek uit te gaan. Tevens sluiten 

onze lessen aan op de kerndoelen van 
het onderwijs.

Gegroet!



Basisonderwijs
Alle museumlessen zijn ontwikkeld 

zodat ze aansluiten op de belevingswereld 
van leerlingen. Alle lessen vergroten het 

historisch besef van de leerlingen en laten
 hen spelenderwijs het verleden ontdekken.
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R
id

der Hoen en de W
aakdraak! 

90 min90 min

€120,- per 35 leerlingen. €120,- per 35 leerlingen. 
Begleiders zijn gratisBegleiders zijn gratis

GroepGroep
1/21/2

Er komt een uitnodiging op school van Ridder 
Hoen en jonkvrouw Cecilia! Zij wonen in een 

kasteel, dit kasteel ziet er anders uit dan het huis 
van de leerlingen. Op het kasteel wordt de klas 
met een hartelijke kasteelgroet ontvangen door 

jonkvrouw Cecilia.

Cecilia vertelt het verhaal van het avontuur van 
Ridder Hoen en de waakdraak met behulp van 
vertelplaten. De kinderen doen actief mee in het 

verhaal. Tijdens het vertellen worden vier 
verschillende kamers bezocht en bekeken. 

Lijken deze kamers op de kamers thuis of zijn 
ze anders? Het spannende verhaal van Ridder 
Hoen en de Waakdraak loopt gelukkig goed 

af. Daar hoort een feest bij: op middeleeuwse 
muziek leren de leerlingen een speciale 

kasteeldans.

K
narretje het narretj

e 

€100,- per 35 €100,- per 35 
leerlingen. leerlingen. 

Begleiders zijn Begleiders zijn 
gratisgratis

90 min90 min

GroepGroep
2/32/3
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Knarretje woont op een boerderij en maakt 
graag alle dieren op de boerderij aan het 

lachen met zijn grapjes en zijn kunstjes, Maar.. 
de dieren vinden hem helemaal niet grappig! 
Arme Knarretje! Gelukkig krijgt knarretje hulp 

van zijn beste vriend Ridder Hoen. Ridder Hoen 
nodigt knarretje uit voor de narrenschool op 

kasteel Hoensbroek. 

Op het kasteel leert knarretje alles wat een nar 
moet weten: jongleren, kunstjes, versjes, muziek 
maken en ga zo maar door. Kunnen de leerlin-
gen knarretje helpen en ook goede narretjes 
worden? De leerlingen gaan aan de slag met 

verschillende opdrachten en leren om een
goede nar te zijn. Het bezoek wordt afgesloten 
met een gezamenlijk optreden in het kasteel.
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    H

oe word je een page?

R
idder zonder kaste

el
 

120 min120 min

€120,- per 35€120,- per 35
 leerlingen.  leerlingen. 
BegleidersBegleiders
zijn gratiszijn gratis

€120,- per 35 €120,- per 35 
leerlingen. leerlingen. 

Begleiders zijn Begleiders zijn 
gratisgratis

120 min120 min

GroepGroep
3/43/4

GroepGroep
5/65/6

Hoe leeft een kind van 7 in een kasteel? De 
leerlingen komen in aanraking met het leven 

van een page en komen alles te weten over het 
leven op een Middeleeuws kasteel. Lijkt jouw 

school op school van de ridders? Bij alle 
opdrachten staat het tijdvak van de monniken 
en ridders centraal. De museumdocent neemt 

de kinderen mee op een korte rondleiding 
door het kasteel. Hoe verschillen de kamers 

in het kasteel met de kamers thuis? 
De museumdocent zal ook vertellen over 

middeleeuwse leefgewoontes en gebruiken. 

De leerlingen gaan vervolgens met een 
groepje de page opleiding volgen in het 

kasteel. Door het doen van opdrachten leren ze 
hoe ze een goede ridder moeten worden. 

Aan de orde komt: schrijven, ridderkleding en 
serveren. Als alle opdrachten voltooid zijn 

ontvangen de leerlingen een page diploma. 
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Maak kennis met Kasteel Hoensbroek aan de 
hand van een waargebeurd verhaal: twee 

ridderbroers hebben ruzie over wie in
 Kasteel Hoensbroek mag wonen. De ruzie loopt 

zo hoog op dat zelfs hun kinderen niet met 
elkaar mogen praten. Uiteindelijk zorgen de 

kinderen voor een oplossing.

Voordat de leerlingen naar Kasteel Hoensbroek 
komen, maken ze kennis met de hoofdpersonen 
uit dit deel authentieke geschiedenis. In de klas 

wordt het boek ‘Ridder zonder kasteel’ 
voorgelezen. In Kasteel Hoensbroek gaan

 leerlingen actief aan de slag met opdrachten 
die uiteindelijk laten zien dat samenwerken vaak 

beter is dan ruzie maken. De opdrachten zijn 
gebaseerd op het waargebeurde verhaal.
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Bo
kk

enrij ders?! Wat een bende! 

H
et kasteel van Ridder 

H
oe

n

120 min120 min

€120,- per 35 leerlingen. €120,- per 35 leerlingen. 
Begleiders zijn gratisBegleiders zijn gratis

€20,- per 35 €20,- per 35 
leerlingen. leerlingen. 

Begleiders zijn Begleiders zijn 
gratisgratis

90 min90 min

GroepGroep
7/87/8

De Bokkenrijders was een beruchte 
boevenbende uit het midden van de 18e eeuw. 
Tijdens deze museumles ontdekken leerlingen 
welke rol kasteel Hoensbroek had in deze tijd. 
Als echte historici lossen de leerlingen samen 
met de museumdocent aan de hand van echt 
bronnenonderzoek een mysterie op. Diverse 

personages in het kasteel vertellen hun verhaal 
over een verdachte bokkenrijder. Komen de 
leerlingen erachter wat er op het kasteel is 

gebeurd en wie er schuldig is….? 
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Educatieve speurtocht

Piepende deuren, krakende vloeren, 
eeuwenoude kamers en een koude vochtige 
kelder.’ Kasteel Hoensbroek was eeuwenlang 

het thuis van stoere ridders, prachtige 
jonkvrouwen, rijke kasteelheren machtige 

markiezen. Ontdek samen met de leerlingen 
alle geheimen van Kasteel Hoensbroek met 
deze spannende speurtocht. Deze tocht is 
speciaal ontwikkeld voor de onderbouw, 

dus groep 1 t/m 4.

De leerlingen leren van alles over het leven in 
een kasteel: hoe woonde een ridder, wat at 

een jonkvrouw? Waar woonden de bedienden? 
Ontdek het antwoord op deze vragen en meer 

tijdens het bezoek aan ons mooie kasteel. 
Na afloop staan er in het kasteel nog talloze 

Middeleeuwse spellen klaar.
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Op de gevoelige plaat
90 min90 min

€20,- per 35 leerlingen. €20,- per 35 leerlingen. 
Begeleiders zijn gratisBegeleiders zijn gratis

GroepGroep
5 t/m 85 t/m 8

Interactief fotospel

Ontdek de vele spannende verhalen van kasteel 
Hoensbroek aan de hand van een uniek fotospel. Deze 
ontdektocht is speciaal ontwikkeld voor de bovenbouw 
van het basisonderwijs en is dus geschikt voor kinderen 

in de leeftijd van 8-12 jaar.

Bewapend met een fotocamera en een tas vol
 kasteelvoorwerpen gaan de leerlingen in kleine 

groepjes aan de slag met diverse actieve 
foto-opdrachten in kasteel Hoensbroek. In totaal zijn er 
28 opdrachten op verschillende plekken in het kasteel. 

Met iedere opdracht kunnen de leerlingen punten 
verdienen. Lukt het je leerlingen om de geheime kamer 

te vinden of om erachter te komen 
wat een ‘gemakje’ was?

Tijdens deze tocht is het belangrijk dat 
de leerlingen goed samenwerken met 

hun groepsgenoten om de verschillende
 opdrachten zo goed mogelijk uit te
 voeren. Het groepje met de meeste 
punten mag zich de trotse winnaar 

noemen van het fotospel. Na het 
voltooien van de tocht hebben je 
leerlingen een goed inzicht in het 
gebruik van het gebouw en het

 leven in kasteel Hoensbroek 
door de eeuwen heen.



voortgezet onderwijs
Alle museumlessen zijn ontwikkeld 

zodat ze aansluiten op de belevingswereld 
van leerlingen. Alle lessen vergroten het 

historisch besef van de leerlingen en laten
 hen spelenderwijs het verleden ontdekken.

Workshops | 
geschikt voor
 bovenbouw 

basisonderwijs
 en onderbouw 

Voortgezet 
onderwijs (VMBO/

HAVO/VWO)



17e / 18e  eeuw
se dans- en etiquet e le

s  

Ontdek Vilten
€4,- euro per €4,- euro per 

leerling bovenopleerling bovenop
de entreeprijsde entreeprijs

120 min120 min

Je maakt kennis met de functie en toepassing 
van textiel honderden jaren geleden. 
(wandtapijten, gordijnen en kleding).

Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag met 
vilten; een eeuwenoude ambacht. Losse wol, 

water en authentieke zeep zijn onze
 ingrediënten. De focus ligt op vervilten: eerst 
maken we een basis van wol. Deze wordt nat 

gemaakt. Dan kan het vervilten beginnen. 
Verwonderlijk dat losse wol, water en zeep 

uiteindelijk tot een gebruiksvoorwerp of kleding 
gevormd kan worden. 

Vervilten vergt inspanning: je gebruikt namelijk 
je hele bovenlichaam. Een patroon maken in je 
buidel vergt creativiteit en voor een mooi rond 

lapje vilt is geduld en precisie nodig. 
Competenties die ook op school van pas komen. 

Iedere leerling mag zijn eigen buidel 
mee naar huis nemen. 

De graaf of gravin neemt de 
leerlingen mee naar de 17de 18de 

eeuw. Welke etiquetten golden 
er toen?… De leerlingen gaan 

oefenen met een heuse 
18de eeuwse dans. 

Hilariteit alom als er hand in 
hand met een meisje gedanst 

moet worden.

€110,- €110,- 
per 35 leerlingen. per 35 leerlingen. 

Vanaf Vanaf 
groep 6groep 6

60 min60 min



 Ieder educatief programma bestaat uit 
een handleiding voor de docent waarin

 voorbereiding, bezoek aan het kasteel en 
een afrondende les zijn beschreven.

Een bezoek aan kasteel Hoensbroek is niet
 alleen leuk en leerzaam, het richt zich ook 

op de volgende kerndoelen:

- Oriëntatie op jezelf en de wereld 
(kerndoel 51-53).

- Kunstzinnige oriëntatie 
(kerndoel 54 en 56). 

Ons aanbod
Tevens biedt erfgoededucatie ook 

mogelijkheden tot vakoverstijgende 
elementen zoals bijvoorbeeld taal en 

rekenen. Al onze educatieve 
programma’s zijn vakoverstijgende 
programma’s en daarom niet aan 

enkel één vak te koppelen. 

Erfgoededucatie ontwikkelt vaardigheden 
en talenten bij leerlingen. Aandacht voor de 

21st century skills zijn uitgangspunten bij 
ons educatief aanbod. 

Samenwerken

Probleemoplossend vermogen

Geletterdheid

Creativiteit

Kritisch denken

Communiceren

Sociale en culturele vaardigheden.



Erfgoededucatie is onze specialiteit. 
Wilt u meer informatie over de aansluiting 
van onze museumlessen op uw curriculum 

of de methodes van uw school? Heeft u 
specifieke wensen of vragen? Wij maken 
ook aanbod op maat voor uw school of 

specifieke projectweek. 
Tevens kunt u ook bij ons terecht voor uitleg 

over hoe u erfgoededucatie een goede 
plek kunt geven binnen uw dagelijkse 

lespraktijk. 
Meer informatie: neem contact op met 

onze educatief medewerkster 
Jody Martens via

 j.martens@historischgoud.nl 

Maatwerk
Daarnaast is ons aanbod te linken aan 

de vermogen en gedragsindicatoren van 
de Cultuur Loper. In ons aanbod is ruim 

aandacht voor:

Het creërend vermogen

Het reflecterend vermogen

Het onderzoekend vermogen

Canon en de Tijdvakken

Tijd van Monniken en ridders

Tijd van steden en staten

Tijd van ontdekkers en hervormers

Tijd van regenten en vorsten

Tijd van pruiken en revoluties



reserveren

Wil je een bezoek reserveren of meer 
informatie over ons aanbod? 

Neem contact op met 
het bureau reserveringen via

 045 560 52 83 / 06 22 56 41 33

 of

per mail: 

reserveringen@kasteelhoensbroek.nl

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
van 09:00-17:00

Vanaf het komende schooljaar hebben 
Historisch Goud, Parkstad Limburg 

Theaters (PLT), SCHUNCK en de Vrije 
Akademie Parkstad (Vazom) in nauwe 
samenwerking met Pit Cultuurwijzer de

 handen ineen geslagen en gaan zij 
gezamenlijk gebruik maken van het online 

plansysteem Planned Culture Parkstad. 

Planned Culture Parkstad is een online
 inschrijf-, plannings- en communicatie-

platform, speciaal gemaakt voor 
cultuureducatie. Het platform verbindt 
scholen en culturele instellingen met 
elkaar, zodat zij op een eenvoudige 

manier met elkaar kunnen samenwerken 
én communiceren. 

Vanaf nu kunnen jullie op één plek het 
culture aanbod zien én boeken. Ook zijn 
jullie altijd geïnformeerd via één actueel 

planningsoverzicht. Hetzelfde geldt voor de 
culturele instellingen. Zij beschikken altijd 

over actuele informatie en bijzonderheden 
over jullie school en klas, de planning 

en de bezetting. 

Reserveren via ons 
planningssysteem: 

Voor meer 
informatie: 

bezoek onze 
website 



Kasteelhoensbroek.nl

Het
 a

lle
rm

ooiste kasteel!


