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Expo Planet Tour     VO onderbouw en bovenbouw
GeoTour         HAVO/VWO bovenbouw

BBC’s Antartica           
Dino’s van de Zuidpool        
Jerusalem             
Volcanoes         
Oceans, our blue planet
Meet the Universe
Interactieve planetariumles i.s.m. NOVA

Klimaatstudio     
Aardkorst in beweging    
Erosie en sedimentatie    
De zee als oneindige voedselbron
VN in actie!
Globalisering: vloek of zegen?

HAVO/VWO ONDERBOUW

Gesteenten     
Klimaatverandering

HAVO/VWO BOVENBOUW

Water, vriend of vijand?   
Wat is biodiversiteit?
Drinkwaterpracticum    

VMBO

Bezoek expo + �lm/museumles     € 6,50 p.p.  (ca. 2,5 uur verblijf)

Bezoek expo + �lm + museumles    € 9,00 p.p.  (ca. 4 uur verblijf)

Bovenstaand aanbod is een selectie van ons aanbod wat goed aansluit bij aardrijkskunde. 
Meer aanbod vind je op oneplanet.nl/onderwijs

OVER EEN GROENE
JIJ

Educatieve tours

Dome        VO onderbouw en bovenbouw



  

One Planet Expo

One Planet NOW!

One Planet DomeTijdens een schoolprogramma vergroot je je nieuwsgierigheid naar de wereld en steek je 
je handen uit de mouwen. Je ontdekt op een leuke manier hoe de wereld in elkaar zit en 
hoe je zelf bij kunt dragen aan een betere wereld. Je beleeft een onvergetelijke ervaring 
met een bezoek aan One Planet Expo, One Planet NOW! en One Planet Dome. 
Kom met je klas(sen) naar ons toe voor een les, Dome�lm en Expobezoek of maak er een 
compleet programma van. 

In de Expo maak je een ontdekkingsreis langs de 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (de 17 SDG’s). Je 
ontdekt voor welke uitdagingen de mensheid staat; van voedseltekort 
en megasteden, tot overbevissing en racisme. 

NOW! is een bruisende plek waar je zelf de handen uit de mouwen steekt! In de 
verschillende zones ontdek je hoe we samen de wereld eerlijker maken en leefbaar 
houden. Werk aan je gezondheid op het beweegplein, ontdek de kledingindustrie in 
De Fabriek, bezoek het duurzame Tiny House en bezoek het toekomstige toilet!

In de Dome programmeren we spectaculaire grootbeeld�lms en geven we interactieve 
planetariumlessen in samenwerking met NOVA. De grootbeeld�lms worden geprojecteerd 
op een koepelscherm zo groot als een half voetbalveld! Ze brengen je naar de mooiste en 
meest bijzondere plekken op aarde en inspireren je de aarde gezond en leefbaar te houden. 
Kies zelf welke �lm je wilt zien.

Wil je op een leuke en actieve manier kennis maken met duurzame 
ontwikkeling en innovaties?  Volg dan een workshop in One Planet NOW! Hier 
leer je door te doen en werk je samen met je klasgenoten. Je ontdekt 
verschillende thema’s, gaat uitdagingen aan en denkt na over oplossingen. 
Zo blijft de wereld ook voor jullie als toekomstige generatie een �jne en 
mooie plek. 

NOW! workshop 

Expo Tour
Met de Expo Tour ontdek je zelf of in kleine groepjes met je klasgenoten de 
zeventien Duurzame ontwikkelingsdoelen. Je leert over de inhoud van de 
doelen van de Verenigde Naties en je maakt verschillende opdrachten. Je 
ontdekt over de inhoud van de doelen van de Verenigde Naties, je ontdekt hoe 
je zelf aan die doelen kunt bijdragen en welke onderwerpen van de SDG’s jij 
belangrijk vindt! 

Schoolprogramma

One Planet, impactcenter voor een 
duurzame toekomst. 
Vanuit onze fascinatie en liefde voor de aarde zetten we onze 
programmering, collectie, kennis en ons netwerk in. We zetten op 
die manier grote mondiale uitdagingen op de agenda en bieden zo 
veel mogelijk mensen concrete handelingsperspectieven. 

Museon-Omniversum presenteert: 
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