
Nieuw: rondleidingen voor doven / blinden en
slechtzienden
Op zondag 3 juni start de eerste rondleiding in gebarentaal in Museum
Boijmans Van Beuningen met aansluitend het EERSTE gebarencafé. De
rondleiding voor blinden en slechtzienden gaat van start op zondag 17
juni. De meesterwerken van het Rotterdamse museum komen nu ook voor
deze bezoekersgroepen een stuk dichterbij.

‘Ongezien Boijmans’ en ‘Ongehoord Boijmans’, zoals de nieuwe rondleidingen van Museum

Boijmans Van Beuningen heten, gaan komende maand van start. Deze nieuwe tours met

speciaal daarvoor opgeleide gebarentolken en gidsen, zorgen ervoor dat doven, blinden en

slechtzienden de topstukken van de collectie kunnen ervaren en beter kunnen begrijpen.

‘Ongehoord Boijmans’, een rondleiding in de gebarentaal, vindt iedere eerste zondag van de

maand plaats; ‘Ongezien Boijmans’, de rondleiding voor blinden en slechtzienden, iedere derde

zondag van de maand. Blindengeleidenhonden mogen mee het museum in. Aansluitend aan de

rondleidingen in de Nederlandse gebarentaal, vindt in de Espressobar van het museum

het ‘Gebarencafé’ plaats, de ontmoetingsplaats voor doven, gebarentolken en

gebarentaalgebruikers.

Rondleiding voor doven
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 ‘Ongehoord Boijmans’ komt voort uit het landelijke samenwerkingsverband ‘Musea in

gebaren’, en is gericht op het aanbieden van rondleidingen voor dove mensen die

communiceren via de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Wat deze groep bindt, is niet alleen hun

auditieve beperking, maar ook een eigen cultuur, taal en sociale netwerk. Om aansluiting te

vinden bij deze groep, zijn de afgelopen maanden twee dove museumrondleiders aan het team

van rondleiders toegevoegd. Zij volgden een intensief inwerkprogramma. Tijdens de

interactieve rondleiding nemen deze museumdocenten de groep van maximaal twaalf personen

mee langs verschillende kunstwerken in het museum, iedere maand met een ander thema.

Rondleiding voor blinden en slechtzienden
‘Ongezien Boijmans’ is een programma voor mensen die blind of slechtziend zijn. In 2017 won

het museum de RAAK-stimuleringsprijs met het plan om voor en met deze doelgroep een

methodiek van rondleiden te ontwikkelen waarin alle zintuigen zodanig worden aangesproken

dat een optimale kunstbeleving ontstaat. Hieraan is de afgelopen maanden hard gewerkt:

rondleiders volgden een opleiding, er zijn voel-materialen zoals tactiele tekeningen en zelfs een

dimensionale sculptuur van het schilderij De Toren van Babel geproduceerd geproduceerd, er is

speciale muziek gecomponeerd en er zijn tal van pilotgroepen over de vloer geweest. Met

maximaal zes blinden of slechtzienden met hun begeleiders gaat de groep langs de

hoogtepunten van het museum.

Inclusiviteit in Museum Boijmans Van Beuningen
Door middel van gespecialiseerd programma wil het museum deze doelgroepen een inhoudelijk

waardevol en indrukwekkend bezoek bieden. Eerder werd een programma voor mensen met

dementie en voor mensen met een taalachterstand gelanceerd. Daarnaast heeft het museum een

breed aanbod voor de verschillende niveaus in het onderwijs, waaronder het mbo. Het museum

spant zich daarmee in om inclusief te zijn: door zowel inhoudelijke als praktische drempels weg

te nemen. Dit aanbod komt ten dele ook tegemoet aan het onlangs geratificeerde VN Verdrag

inzake de rechten van personen met een handicap. Tegelijkertijd zijn de programma’s een

verrijking van het educatieve aanbod, dat uiteindelijk iedere bezoeker ten goede zal komen.

Aanmelden
Deelname aan een van de rondleidingen kost 8,50 en is gratis voor houders van een

Museumkaart, Rotterdampas, Ooievaarspas en Vrienden van het museum. Van te voren

aanmelden is noodzakelijk. De rondleidingen kunnen worden geboekt via:



‘Ongehoord Boijmans’: https://www.boijmans.nl/activiteiten/ongehoord-boijmans

‘Ongezien Boijmans’: https://www.boijmans.nl/activiteiten/ongezien-boijmans
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