Educatie
VO + MBO
KCR

Veilige Haven is een project van het Belasting & Douane Museum in het kader
van het Cultuurtraject Rotterdam VO.
WAT BIEDT HET MUSEUM?
Wat leuk dat u met uw klas ons museum komt bezoeken. De leerlingen leren
over de Douane in Nederland en haar diverse taken op het gebied van veiligheid,
gezondheid, economie en milieu. De luchthaven Schiphol en de Rotterdamse
haven staan centraal in deze les. In het museum stellen wij diverse
douanevondsten tentoon, afkomstig uit koffers, cargovrachten en containers.
Ook kunt u alvast virtueel het museum bezoeken op onze website.
Douane Nederland
Naast het erfgoed van de Belastingdienst hoort ook de Douane bij de fiscale
geschiedenis van Nederland. Het museum beheert een bijzondere collectie van
douanevondsten, tentoongesteld aan het einde van de eerste verdieping. De
controle op de invoer van verboden goederen is een belangrijke taak van de
Douane. Maar ook de controle bij de landsgrenzen op het betalen van
belastingen is een taak van de Douane. Door deze controles wordt
belastingontduiking (van accijnzen bijvoorbeeld) op grote schaal opgespoord en
aangepakt. Een geslaagd bezoek rondom het thema Douane begint al op school.
Prikkel de nieuwsgierigheid door vooraf aan het bezoek de leerlingen/studenten
te wijzen op de DouaneReizenApp.
Voorbereiding
U bereidt leerlingen en uzelf goed voor door het downloaden van
DouaneReizenApp. Deze is voor iedereen gratis te downloaden. Ook leuk om
samen de klas de app eens te bekijken.
De filmpjes op het Douane Youtube Kanaal zijn zeer geschikt voor in de klas: klik
hier.
HET BEZOEK ZELF
Wanneer u arriveert bij het museum, meldt één van de begeleiders zich aan bij
de balie van het museum. De baliemedewerker opent voor u de
groepspoortjes. De leerlingen/studenten kunnen dan via de grote ingang naar
binnen en niet via de beperkte ruimte bij de balie. Het meest praktisch is het
om de leerlingen/studenten even buiten te laten wachten tot de poortjes open
gaan. Omdat u gereserveerd heeft via KCR, zijn onze baliemedewerkers op de
hoogte van uw komst. In de garderobe kunnen de leerlingen/studenten hun jas
ophangen en eventuele spullen kwijt. Daarna verzamelt u de groep onderaan
de trap en verdeelt u de groep in tweeën (1 begeleider bij iedere groep van
maximaal 15 leerlingen/studenten).

AANGENAAM VOOR IEDEREEN
Ook al is ons museum ingesteld op kinderen en groepsbezoeken, het is wel een
museum. We hebben een aantal huisregels opgesteld om het voor alle bezoekers
in het museum aangenaam te maken en waarderen het zeer wanneer u deze
regels met uw leerlingen/studenten wilt doornemen, voorafgaand aan het
bezoek:



•

•




De museumcollectie bevat kostbare en onvervangbare objecten: Raak
de tentoongestelde voorwerpen niet aan, ook de auto in het
museumcafé niet (deze is beveiligd en het alarm gaat af als je te
dichtbij komt).
Het is niet toegestaan etenswaren en drinken mee het museum in te
nemen.
Laat je waardevolle spullen thuis, op school of in de bus; want anders
zal je deze in de garderobe achter moeten laten. Je mag deze
namelijk niet meenemen op zaal.
In een museum hoef je natuurlijk niet muisstil te zijn, maar hinder
andere bezoekers niet met al te luide gesprekken, mobiele telefoons
en/of muziek.
Foto’s maken mag, maar alleen zonder flits.
Pennen zijn niet toegestaan op zaal. Potloden wel. Deze kunt u lenen
bij de balie indien nodig.
Begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor
het gedrag van de leden van hun groep.

Heeft u suggesties voor ons? Dan horen we dat graag.
Mail: info@bdmuseum.nl
Bel: 088-1514900
Het Educatie team wenst u een prettig bezoek!

