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Kindermuseum opent op 2 oktober 2012! 
 

Het nieuwe Kindermuseum, een onderdeel van het vernieuwde Drents Museum, opent 

op dinsdag 2 oktober 2012 zijn deuren. In het interactieve Kindermuseum leren 

kinderen spelenderwijs hoe we verschillende vormen van energie in het leven 

gebruiken. Vanuit hun eigen dagelijks leven wordt teruggeblikt naar het leven in het 

verleden en worden ze uitgedaagd na te denken over energie in de toekomst. Het 

Kindermuseum is geschikt voor kinderen tussen de zes en twaalf jaar.  

 

Kindermuseum Boordevol Energie 

De gedachtewereld van uitvinder en kunstenaar Leonardo da Vinci (1452–1519) vormt de 

inspiratiebron voor het ontwerp van het Kindermuseum. Da Vinci was zijn tijd ver vooruit en had 

allerlei ideeën voor de toekomst. In het Kindermuseum worden de kinderen rondgeleid door Leo, 

de moderne versie van da Vinci die als animatie overal aanwezig is. In het Kindermuseum staat 

Leo’s 'Huis Boordevol Energie' centraal. In het huis is onder andere een kruipruimte waarin 

kinderen de energiebronnen diep in de aarde kunnen ontdekken, op zolder is een raam dat een 

veranderend landschap met verschillende energiebronnen laat zien. In zes 'Energiestations' 

kunnen ze de rol van energie in het heden, verleden en de toekomst ontdekken, beleven en 

onderzoeken. Hierin komen contactmomenten, die een kind met energie heeft (bijvoorbeeld met 

stroom, water en licht), aan de orde. Tenslotte kunnen kinderen in de 'Denktank' eigen ideeën 

over energie in de toekomst in uitvindingen uitwerken. 

 

Energiezuinig samenwerken 

In het Kindermuseum worden kinderen met behulp van het entreekaartje individueel begeleid 

door Leo. De chip in het kaartje wordt geprogrammeerd op leeftijd waardoor de kinderen spellen 

krijgen aangeboden die aansluiten op hun leeftijd of kunde. De totale score van alle kinderen 

samen zal de muren van het ‘Huis Boordevol Energie’ verkleuren van groen naar rood naarmate 

ze zuinig of kwistig zijn met hun energie. Kinderen worden daardoor bewust dat hun handelen 

invloed heeft op het energieverbruik. De opgeslagen informatie van een individueel kind is thuis 

via de website van het Kindermuseum op te vragen. Op deze site worden leuke en interessante 

items over energie aangeboden als verlenging van het bezoek aan het Kindermuseum. 

 

Powered by NAM 

Voor de realisatie van dit Kindermuseum Boordevol Energie hebbende NAM en het Drents 

Museum de handen ineen geslagen. De huidige samenwerking behelst meer dan alleen 

financiële steun. Zo heeft de NAM haar kennis beschikbaar en netwerk opengesteld voor de 

bouwers van het Kindermuseum, om het geheel zo inhoudelijk te verrijken. De samenwerking 

tussen de NAM en het Drents Museum is niet nieuw. NAM is al vele jaren de trotse hoofdsponsor 

van het Drents Museum. 

 

Het Kindermuseum is ook voor volwassenen toegankelijk tijdens de algemene openingsuren van 

het Drents Museum. Kinderen tot 18 jaar hebben gratis entree tot het gehele museum. 
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