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BEGELEIDINGSTRAJECT ‘BUGGY TOURS’: 
REFLECTIEVRAGEN

Uw idee voor de buggytour verder vormgeven

Onderstaande leidraad met vragen kan hulp bieden bij het uittekenen van uw buggytour. Maak een platte-
grond / schets met legende:

 › Waar valt er iets te beleven? Op een of op meerdere plaatsen?  

 › Legt u de focus op één item of bekijkt u meerdere plekken / voorwerpen / beelden / schilderijen? 

 › Welk ‘materiaal’ wil u benutten? Is dat aanwezig in het museum of hebt u extra materiaal nodig?

 › In hoeverre kunnen kinderen iets ‘doen’ met het materiaal? En/of gebeurt er iets waardoor kinderen ver-
wonderd kunnen zijn?

 › Hoe biedt u het materiaal aan op een uitnodigende manier?

 › Hoe organiseert u de ruimte? 

 › Creëert u een extra plek? Hoe ziet die er dan uit?

 › Is er een ‘gids’ bij betrokken? Zo ja, wat is de rol van de ‘gids’?

 › Hoe geraken bezoekers van de ene ervaring / beleving naar de andere?

 › …
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Reflectie over uw plan – verdere verfijning

Mogelijke reflectieleidraad:

 › Nodigen de ruimte en de materialen uit om te exploreren en experimenteren? Waarom wel of niet en op 
welke manier?

 › In welke mate verwacht u dat kinderen iets moeten doen? Is er ruimte tot vrij initiatief?

 › Geeft uw idee kansen om in te spelen op de initiatieven die kinderen nemen op dat moment? Zo ja, hoe?

 › In hoeverre is het materiaal uitgekozen met aandacht voor zowel de exploratiekansen dat het biedt als met 
aandacht voor het esthetische?

 › Hebt u ook aandacht voor voldoende emotionele en fysieke veiligheid? Zo ja, hoe?

 › Op welke manier is uw aanbod rijk en gevarieerd? Hoeveel prikkels zijn er en vindt u dat evenwichtig (niet 
te veel en niet te weinig)? 

 › Is uw aanbod flexibel voor verschillende leeftijden van kinderen (baby’s op de arm, kruipers, stappers) of 
hebt u een bepaalde leeftijdscategorie voor ogen? Wat moeten kinderen hiervoor kunnen?

 › Hoe kunnen oudere broers of zussen eventueel meegenieten? Of is er voor hen een alternatief aanbod?

 › Welke rol krijgt of neemt de ouder? Waaraan beleeft hij/zij plezier?

 › Nodigen de ruimte en de materialen uit tot interactie en ontmoeting? Waarom wel of niet en op welke 
manier?

 › …


