
Eerste tot en met het zesde middelbaar
VERHALEN VAN ANTWERPEN IN DE WERELD EN DE 
WERELD IN ANTWERPEN
> MASTOUR

Leerlingen ontdekken de belangrijkste verhalen binnen de vier 
thema’s van het MAS. Het zijn verhalen van mensen met uiteen-
lopende denk- en leefwerelden. Ze ontdekken hoe de stroom en 
de haven al eeuwen voor ontmoeting en uitwisseling tussen de 
stad en de wereld zorgen. Sporen uit heel de wereld die Antwer-
pen zijn binnen gekomen en sporen van Antwerpen die via de 
haven en zijn stroom in de wereld terecht zijn gekomen.

Praktische info en tarieven
• Gratis toegang voor schoolgroepen 
• Prijs per gids: 75 euro + 5€ administratieve kost per 
 reservering. (max. 15 leerlingen per gids, maximum 
 2 groepen tegelijkertijd) 
• Taal: NL 
• Duur: ca. 1,5 uur 
• Voorbereiding en Naverwerking voor in de klas te 
downloaden via onze website www.mas.be

LICHAAM EN GEEST VERBONDEN IN HET LEVEN 
EN DE DOOD
> Interactieve rondleiding in LEVEN EN DOOD

Drie vragen zijn verweven doorheen dit verhaal van leven en 
dood. Wie ben ik en wie wil ik worden? Welke invloed heeft de 
omgeving op wie ik ben en wat voedt mij? Waar ga ik na dit 
leven naartoe? Leerlingen gaan op zoek naar welke betekenis ze 
geven aan het leven en de dood. Dit gekoppeld aan de verschil-
lende culturele en religieuze tradities die bij mensen leven. 

Praktische info en tarieven
• Gratis toegang voor schoolgroepen 
• Prijs per gids: 75 euro + 5€ administratieve kost per 
 reservering. (max. 15 leerlingen per gids, maximum 
 2 groepen tegelijkertijd) 
• Taal: NL 
• Duur: ca. 1,5 uur 
• Voorbereiding en Naverwerking voor in de klas te 
 downloaden via onze website www.mas.be

AANBOD
SECUNDAIRVOOR

RONDLEIDINGEN

ONDERWIJS

RONDLEIDING ‘ANTWERPEN À LA CARTE’
> Een interactieve rondleiding voor de eerste graad 
secundair onderwijs

Jongeren groeien vandaag meer dan ooit op in een verstede-
lijkte samenleving. Wereldwijd woont de helft van de bevolking 
in een stad. Hoe slagen steden erin om hun inwoners te eten 
te geven? Er is geen landbouw, geen veeteelt. En toch worden 
in Antwerpen alleen al dagelijks meer dan 1,5 miljoen ontbij-
ten, middagmalen en avondmalen klaargemaakt. Waar komt 
dat eten vandaan? Hoe komt het terecht op ons bord? En waar 
blijven we met al het afval: de verpakkingsresten, maar ook de 
voedseloverschotten en zelfs onze eigen uitwerpselen?
De leerlingen ontdekken samen met een gids hoe eten een spoor 
nalaat in de stad. Aan de hand van de leermethode Visible Thin-
king wordt de nieuwsgierigheid van de leerlingen geprikkeld. 
Deze leermethode is er op gericht de leerlingen langer te laten 
kijken en kritisch te laten nadenken

Praktische info en tarieven
• Gratis toegang voor schoolgroepen 
• Prijs per gids: 75 euro + 5€ administratieve kost per 
 reservering. (max. 15 leerlingen per gids, 
 maximum 2 groepen tegelijkertijd) 
• Taal: NL 
• Duur: ca. 1,5 uur 



RONDLEIDING ‘WERELDHAVEN IN ZAKFORMAAT’ 
>  Een wandeling langsheen de maritieme highlights in de buurt 

van het MAS.

Het MAS staat op de plek van het vroegere Ooster- of Hanzehuis. 
Dat was eeuwenlang een brandpunt van de Antwerpse havenacti-
viteit. Maar er zijn nog heel wat meer maritieme sporen te vinden 
in de oude havenwijk. Sporen van een havengebonden industrie, 
maar evengoed van talloze mensenlevens die vervlochten zijn 
met het ritme van de haven - allemaal erfgoedelementen die sa-
men de levende ‘Collectie Antwerpen’ uitmaken.
De wandeling ‘Wereldhaven in zakformaat’, met de maritieme 
highlights in de onmiddellijke omgeving van het MAS, leidt langs 
10 plekken die een mooie echo vormen van wat de bezoeker in het 
MAS te zien krijgt in het thema Wereldhaven.
Deze wandeling is dan ook perfect te combineren met de thema-
rondleiding Wereldhaven in het MAS. U kan dan in de voormiddag 
deelnemen aan de themarondleiding in het MAS, terwijl u in de 
namiddag uitwaait met de wandeling ‘Wereldhaven in zakfor-
maat’.
Deze wandeling is geschikt voor leerlingen vanaf de tweede graad 
secundair onderwijs. 
In samenwerking met Antwerpen Averechts.

Praktische info en tarieven
• De rondleidingen worden steeds begeleid door erkende MAS-

gidsen.
• Prijs per gids (max. 15 personen per gids): 85 euro 
• Duur: 2 uur 
• Taal: NL 
• In combinatie met de themarondleiding Wereldhaven in het 

MAS in de voormiddag (wandeling in de namiddag): extra 85 
euro/gids (groepstarief vanaf 12 personen, gratis voor school-
groepen).

 Deze rondleiding is ook beschikbaar voor groep

MAS TOUR VOOR ANDERSTALIGEN

Een interactieve rondleiding door het verhaal en de thema’s van 
het MAS, voor groepen die Nederlands leren. Je leert kijken naar 
erfgoed en actief luisteren naar verhalen. Je wordt op een speelse 
manier geprikkeld om je indrukken onder woorden te brengen. 
De gids houdt sterk rekening met het taal- en opleidingsniveau 
van de deelnemers. De MAS Tour laat je kennismaken met  het 
verhaal en de thema’s van het MAS, over de verbondenheid van 
de stad met de rest van de wereld. Je ontdekt hoe de stroom en 
de haven al eeuwen voor ontmoeting en uitwisseling hebben ge-
zorgd. Mensen en goederen komen de stad binnen via de haven, 
en vertrekken vanuit Antwerpen naar de rest van de wereld. Op 
dat levendige kruispunt van culturen staat het MAS. De rondlei-
ding focust op de grote en kleine verhalen over het verleden, het 
heden en de toekomst van de stad en de wereld. Het zijn verhalen 
van mensen met uiteenlopende denk- en leefwerelden. We leiden 
je rond door alle themazalen, waar je ook later die dag vrije toe-
gang toe hebt.  

Praktische info en tarieven
• De rondleidingen worden steeds begeleid door 
 erkende MAS-gidsen.
• Gratis toegang voor schoolgroepen  
• Prijs per gids (max. 15 personen per gids): 75 euro  
• Duur: ca. 2 uur  
• Taal: Nederlands

Voor leerkrachten

PEDAGOGISCHE RONDLEIDING

Tijdens deze rondleiding kunnen leerkrachten  aan de hand van
specfieke voorbeelden uit de MAS collectie leren hoe je erfgoed naar
jongeren toe kunt vertalen.  Ze maken niet alleen kennis met het
educatieve aanbod voor scholen , er wordt ook gepraat en nagedacht
over hoe de collectie toegankelijk kan gemaakt worden voor jongeren.
Wij kunnen een programma op maat aanbieden in het kader van 
pedagogische studiedagen voor leerkrachten in het secundair
onderwijs.

 Praktische info en tarieven
• Prijs per gids: 85 euro + 5€ administratieve kost per 
 reservering.  (max. 15 leerlingen per gids) 
• Duur: 2 uur  
• Taal: Nederlands

RONDLEIDING ARCHITECTUUR
> Een rondleiding over de boeiende architectuur van het MAS.

Deze rondleiding focust op de architectuur van het MAS, dat ont-
worpen is als een eigentijds ‘stapelhuis’ door het befaamde Rot-
terdamse bureau Neutelings Riedijk Architecten. Het is op alle 
vlakken een winnend ontwerp, indrukwekkend aan de buitenkant 
en adembenemend langs de binnenkant. Het ontwerp sluit vol-
ledig aan bij de historische functie en sfeer van de locatie en er 
zijn een heleboel bijzondere technieken in verwerkt. We bezoeken 
de MAS-boulevard, het kijkdepot (+2) en wandelen door één the-
maverdieping..
U kunt op dezelfde dag vrij een bezoek brengen aan alle thema-
zalen. 
 
 Praktische info en tarieven
• Gratis toegang voor schoolgroepen 
• Prijs per gids (max. 15 personen per gids): 75 euro 
• Duur: ca. 1,5 uur 
• Talen: NL 

Tweede graad secundair onderwijs
RONDLEIDING FEEST!
> Interactieve rondleiding in ‘feest’.

Iedere cultuur viert feest op zijn eigen manier. De expo Feest! 
dompelt de leerlingen onder in de wisselende tradities van vie-
ringen bij overgangen in het leven. Of het nu gaat over een 
doop, huwelijk, het einde van de studies, een overlijden, vol-
wassen worden… we komen samen en vieren feest. De gids 
neemt de leerlingen mee langs verschillende overgangsritue-
len, feesten en stoeten. Zo komen ze langs de reuzenstoet, de 
Antwerp Pride, de hindoegemeenschap die elk jaar Ganesha te 
water laat en de Mexicanen die de doden feestelijk herdenken 
tijdens Dia de Los Muertos. Het zijn allemaal feesten die hen 
kritisch laat kijken naar de reden waarom we iets vieren.

Praktische info en tarieven
• Gratis toegang voor schoolgroepen
• Prijs per gids: 75 euro + 5€ administratieve kost per 
 reservering.  (max. 15 leerlingen per gids, maximum 2 
 groepen tegelijkertijd) 
• Duur: ca. 1,5 uur  
• Taal: NL
• Voorbereiding en Naverwerking voor in de klas te 
 downloaden via onze website www.mas.be



DOE-HET-ZELF-RONDLEIDING ‘FEEST!’

Leerkrachten kunnen hun leerlingen zelf begeleiden in de expo 
‘Feest!’. Het MAS biedt daarvoor opdrachtkaarten en inspira-
tiefiches voor een groepsgesprek aan. Het pakket stimuleert de 
jongeren om kritisch te kijken naar de verschillende feesten en 
waarom deze gevierd worden. Beschikbaar vanaf 5 november 
2019.

Iedere cultuur viert feest op zijn eigen manier. De expo Feest! 
dompelt de leerlingen onder in de wisselende tradities van vie-
ringen bij overgangen in het leven. Of het nu gaat over een 
doop, huwelijk, het einde van de studies, een overlijden, vol-
wassen worden… we komen samen en vieren feest.
Je leerlingen ontdekken in kleine groepjes verschillende over-
gangsrituelen, feesten en stoeten. Zo komen ze langs de reu-
zenstoet, de Antwerp Pride, de hindoegemeenschap die elk 
jaar Ganesha te water laat en de Mexicanen die de doden fees-
telijk herdenken tijdens Dia de Los Muertos. 
Daarna is het tijd voor een groepsgesprek, begeleid door de 
leerkracht.
TIP: neem het doe-het-zelf pakket vooraf grondig door, zo kom 
je goed voorbereid aan de start.

Praktische info en tarieven
• Beschikbaar vanaf 5 november 2019
• Voor leerlingen van de tweede en derde graad secundair 

onderwijs
• Duur: 1,5 uur
• Gratis, maar reserveer vooraf bij de balie van het MAS: balie.

mas@antwerpen.be of 03 338 44 00.

RONDLEIDING ‘COOL JAPAN’

Tijdens deze interactieve rondleiding worden de leerlingen on-
dergedompeld in de Japanse beeldcultuur.
Ze komen alles te weten over de mythische samoeraistrijders 
en de manga tekenkunst en ze ontmoeten hedendaagse ico-
nen zoals Pokémon en Hello Kitty. Ze ontdekken de kleurrijke 
kawaii  straatmode en slaan een praatje met de robot Pepper.
De rondleiding voor de eerste graad SO kan ook gekoppeld wor-
den aan een manga workshop waarbij de leerlingen zelf een 
manga karakter leren tekenen.

Praktische info en tarieven
• Voor wie: leerlingen 1ste, 2de en 3de graad
• Duur: 1,5 uur, met manga workshop: 2 uur
• Kostprijs: 75 euro, met manga workshop: 85 euro

Reserveer bij Visit Antwerpen, gidsenwerking
Visit Antwerpen
tel 03 338 95 30
tickets@visitantwerpen.be

Reserveer drie weken vooraf.

BEZOEKEN ZONDER GIDS
Leerkrachten kunnen hun eigen klas rondleiden. 
Schoolgroepen, met of zonder gids, dienen steeds 
vooraf te reserveren.  
Bij te grote drukte kunnen schoolgroepen zonder  
reservatie geweigerd worden.

Opgelet: met ingang van 1 januari 2020 bedraagt de prijs per gids € 85 of € 95 + € 5 administratiekosten

www.mas.be
03 338 44 00

WORKSHOP 100X CONGO’
> Een eeuw Congolese kunst in Antwerpen

Tijdens een interactieve rondleiding kijken de jongeren naar de 
Congolese objecten die Antwerpen in volle koloniale periode 
verwierf. Wat zijn de verhalen achter die objecten? Hoe be-
landden ze in de havenstad en wat is hun betekenis vroeger en 
nu? Ze staan stil bij de beeldvorming van  Afrikanen doorheen 
de geschiedenis, ontdekken hoe Antwerpse meesters Afrikanen 
verbeeldden en hoe Congolezen werden ‘tentoongesteld’ op 
de wereldexpo’s.Daarna reflecteren de jongeren over kolonisa-
tie en dekolonisatie: welke impact heeft het koloniaal verleden 
op onze huidige samenleving? Ze gaan dieper in op de koloni-
ale erfenissen in België en ontdekken waarom dekolonisatie 
belangrijk is, zelfs 60 jaar na de onafhankelijkheid van Congo.

Praktische info en tarieven
• Voor wie: leerlingen van het secundair onderwijs
• Duur: 2 uur (1 uur rondleiding, 1uur workshop kolonisatie/

dekolonisatie)
• Taal: NL
• Voorbereiding en verwerking voor in de klas beschikbaar 

vanaf 1 juni 2020
• Toegang tot het museum is gratis voor schoolgroepen. Je 

reserveert tickets online of krijgt ze aan de balie de dag zelf.
• Prijs per gids: € 95 + € 5 administratiekosten (max. 15 leer-

lingen per gids - max. 2 groepen tegelijkertijd)


