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 ondeRWIJs museum doRdRecHT (duTcH naTIonal  
museum of educaTIon) – Dordrecht

 Burgemeester de Raadtsingel 97. 

3311 JG, Dordrecht.

.onderwijsmuseum.nl/

 https://www.facebook.com/

nationaalonderwijsmuseum

 https://www.instagram.com/

nationaalonderwijsmuseum

 O Museu não possui tour virtual. 

 Vídeo Ontdek het vernieuwde 

Onderwijsmuseum in Dordrecht!  <https://

www.youtube.com/watch?time_

continue=89&v=_dTtjBtGgmU> apresenta 

panorama geral dos espaços do museu. 

Como Museu, desempenha um papel importan-

te em âmbito nacional, mantendo viva e propagan-

do a história educacional. Tomamos a iniciativa de 

exposições em todo o país, apoiamos museus de co-

legas na reformulação e participamos de projetos 

nacionais para bancos de dados conjuntos, simpó-

sios, conferências e atividades relacionadas à educa-

ção. Internacionalmente, somos um exemplo bem 

conhecido de uma nova geração de museus escola-

res e educacionais; estamos entre os iniciadores da 

Rede Internacional de História da Escola. Continu-

amos a valorizar essas parcerias.

�� A coleção
Já em 1879, o Museu da Escola Nederlandsch 

mudou-se para o ‘Huis met de Hoofden’ na 121 

Keizersgracht em Amsterdã, devido à falta de es-

paço no Paleis voor Volksvlijt. Em 1894 o mu-

seu foi mudado, novamente, para o primeiro an-

dar da Louise-Bewaarschool, localizada em um 

antigo armazém em Prinsengracht 151, onde per-

maneceria até seu fechamento em 1959. O Museu 

Nacional de Educação possui uma série de belas 

fotografias deste último local, tiradas logo após a 

mudança, em 1894, pelo então diretor assistente 

FACHADA DO MUSEU
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J.D.B. Biengreber. Artigos em periódicos educa-

cionais ilustrados com fotografias dão a impressão 

de como o museu foi mobiliado na virada do sécu-

lo. Treze apartamentos ou departamentos foram 

formados no hall principal à direita e à esquerda, 

abrigando as disciplinas ou direções da escola. 

Do lado esquerdo podem ser encontrados o de-

senho, o canto, a escrita, o armazenamento esco-

lar, a educação para a observação, a história e a 

agricultura e horticultura. No lado direito são en-

contradas a leitura, aritmética, botânica e zoolo-

gia, física, geografia e pedagogia. Os apartamen-

tos foram mobiliados de tal forma que em três 

lados havia uma ampla mesa coberta inteiramen-

te com material didático. Acima disso estavam os 

armários com livros de e sobre a matéria escolar 

em questão. Acima dos apartamentos havia gale-

rias onde, à esquerda, estavam as carteiras escola-

res, quadros-negros e modelos de equipamentos de 

ginástica e, à direita, os departamentos de artesa-

nato e escolas domésticas. Atrás do salão principal 

ficava a sala de leitura. Em 1894, a área total de 

superfície era de cerca de 330m2.

Em 1906, quando a Louise-Bewaarschool foi 

desmantelada, o museu também adquiriu o tér-

reo do edifício na Prinsengracht. Em 1914, a últi-

ma ampliação seguiu-se com a conclusão da cons-

trução de um salão no jardim do edifício. Naquela 

época atingiu seu maior tamanho, cerca de 750 m2, 

ESPAÇO EXPOSITIVO

ANTIGA FOTOGRAFIA DO MUSEU

ANTIGO ESPAÇO UTILIZADO PELO MUSEU

QUADROS PARIETAIS TINHAM OBJETIVOS EDUCACIONAIS CLAROS 
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uma área que não era facilmente alcançada por 

um museu escolar do ponto de vista internacional. 

Uma descrição feita pelo diretor J. van der Esch, 

em 1916, dá uma ideia do layout do museu após a 

expansão. Isso também mostra como, gradualmen-

te, o interesse ou as prioridades da administração 

do museu mudaram. Salas para educação religiosa, 

escolha de profissão e exames de língua e literatura 

holandesa foram agora adicionados ao lado esquer-

do. Higiene e ginástica foram adicionadas ao lado 

direito. Um dos dois departamentos de desenho de-

sapareceu, enquanto alguns apartamentos são ago-

ra destinados a duas disciplinas escolares. As ga-

lerias acima do salão principal foram destinadas à 

exposição de formação profissional e artesanato. A 

sala dos fundos ainda era a sala de leitura. 

A sala da frente no térreo, a nova seção, abri-

gava o departamento de construção da escola, ins-

trumentos físicos, modelos anatômicos e globos. 

A maior parte do espaço, porém, foi ocupada por 

móveis escolares, alguns itens de ginástica e ába-

cos. Na entrada da sala dos fundos estava a cha-

mada ‘Old School’. Na sala dos fundos havia mais 

móveis e quadros-negros da escola. Após a expan-

são, a parte do meio da sala dos fundos foi utiliza-

da para o departamento de “Crianças Desfavore-

cidas”. Este departamento era voltado à educação 

de cegos, ‘surdos e mudos’ e ‘idiotas’. A ampliação 

do jardim, em 1914, deu lugar ao departamento de 

limpeza da casa.

�� UM MUseU escolAr HolAndês 
Não era o único de seu tipo na Holanda, a pro-

pósito. Em 1880 foi criado o Museu de Educação 

e Arte em Roterdã. Em termos de design, era mui-

to parecido com o seu homólogo de Amsterdã. Foi 

ainda mais comercial e, além disso, houve uma ini-

ciativa de duas editoras em vez de uma associação 

de professores. 

Em termos de conteúdo, isso se refletiu em 

uma gama mais ampla de materiais educacionais 

para o ensino superior do que no Nederlandsch 

Schoolmuseum, que se destinava principalmente 

ao ensino primário e secundário. Outra diferença 

é que o museu de Rotterdam também se concen-

trou, em parte, na arte. No entanto, ela só exis-

tiu por pouco tempo (até 1883). Outros museus es-

colares surgiram depois de 1900, por exemplo em 

Groningen, Haia, Utrecht e Zwolle.

Depois de 1900, os museus escolares na Euro-

pa estavam de volta a sua forma antiga, do século 

XIX. Até os anos 1930 eles viveram uma existên-

cia lânguida. Depois disso, alguns deles se afun-

daram, enquanto outros começaram a procurar 

por uma nova configuração. A função informativa 

sobre a oferta educacional atual se tornou menos 

importante, pois a maioria das escolas possuía o 

equipamento básico necessário. A informação so-

bre novos materiais didáticos ainda pode ser en-

contrada na atual Exposição Nacional de Educa-

ção (NOT), que acontece desde 1966.

No final dos anos 1920, o Nederlandsch Scho-

olmuseum (Museu Escolar Holandês) estabeleceu 

novos padrões. Tornou-se mais um centro de do-

cumentação e um ponto ativo de informação à 

educação. Em 1928, o nome foi alterado para Ne-

derlands Museum voor Onderwijs en Opvoedin-

gs (Museu Holandês de Educação e Educação) e 

desde 1948 foi até mesmo chamado de Nederlands 

Centrum voor Onderwijs en Opvoedings (Centro 

Holandês de Educação e Educação) até o seu fe-

chamento em 1959. Neste último período era, por-

tanto, um centro ao qual estava ligado um museu 

escolar. A partir dos anos 70 surgiram mais mu-

seus escolares histórico-culturais em toda a Euro-

pa. Cada vez mais, além dos pequenos museus es-

colares, são criadas coleções históricas nacionais 

cada vez maiores no campo da educação. Os Pa-
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íses Baixos aderiram à criação do Museu Escolar 

Nacional em 1981. Isto herdou uma parte impor-

tante da coleção do predecessor de Amsterdam.

�� BeM-vindo Ao MUseU nAcionAl de 
edUcAção dA HolAndA e BeM-vindo 
Ao ‘de HollAnd’.
Este notável edifício foi projetado em 1939 

pelo arquiteto holandês Sybold van Ravesteyn. 

Seu nome vem de seu proprietário original, uma 

companhia de seguros especializada em danos cau-

sados por incêndios. A De Holland foi construída 

para abrigar a empresa em um escritório elegan-

te, mas prático, que também serviria como uma 

bandeira à cidade de Dordrecht. Os desenhos de 

Van Ravesteijn são distintos: ele combinou ele-

mentos modernistas com ornamentos barrocos. 

De Holland representa o amadurecimento de seu 

estilo incomum. Outros exemplos de seu trabalho 

são o teatro municipal Kunstmin, em Dordrecht, e 

o zoológico Blijdorp, em Rotterdam. Na década de 

1980, a companhia de seguros deixou o local. Após 

servir pela primeira vez como supermercado e loja 

de móveis, De Holland caiu em desgraça. O Museu 

Nacional de Educação da Holanda dá ao prédio 

um novo alento. Após uma extensa reforma, De 

Holland é agora, mais uma vez, uma jóia arquite-

tônica na coroa de Dordrecht. 

�� UM edifício pArA se orgUlHAr
Com De Holland, do arquiteto Sybold van Ra-

vesteyn, Dordrecht tem um edifício atraente, com 

uma aparência especial dentro dos limites da ci-

dade. Uma localização perfeita nas imediações da 

estação e a uma curta caminhada do centro. Fa-

cilmente acessível de carro e com amplo estaciona-

mento nas proximidades.

A arquitetura impressionante, que estava lon-

ge de ser totalmente admirada, foi restaurada à 

CAIXAS COM PELICULAS DE FILMES

GRAVADOR

BOLSAS ESCOLARES

MATERIAL DE ESCRITA

CARTEIRA E LOUSA
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sua antiga glória e, portanto, é mais uma vez um 

cartão de visita para a cidade. O renomado escri-

tório de arquitetura BiermanHenket architects 

trabalhou em conjunto com o museu para criar 

um edifício especial. 

Tanto o município de Dordrecht quanto o mu-

seu tiveram o desejo de trazer o exterior de volta à 

situação em 1939. Isso significava remover as ex-

tensões e elevadores instalados em 1988, para que 

De Holland pudesse ser admirado novamente em 

toda a sua glória, incluindo o grupo de esculturas 

acima da entrada. 

O Museu Nacional da Educação optou deli-

beradamente pelo De Holland: um edifício com 

personalidade, convidando transeuntes e visitan-

tes, abertos e iluminados, e com a possibilidade de 

criar um espaço museológico íntimo e agradável. 

De Holland oferece ao Museu Nacional da Educa-

ção a oportunidade de criar um museu acolhedor 

e dinâmico, moderno e com um senso de tradição. 

Um lugar para voltar muitas vezes.

�� visiTA
O Museu Nacional da Educação, contendo 

mais de 390 mil objetos, possui a maior coleção 

educacional do mundo. Único, assim como o ar-

tigo 23 da constituição do país, sobre a liberdade 

de educação subjacente à diversidade da educação 

holandesa. E essa variedade de objetos é refletida 

na coleção.

Em uma exibição animada e versátil, o Museu 

mostra os muitos aspectos da educação e sua in-

fluência na cultura jovem. Visite o Museu e expe-

rimente o desenvolvimento da educação (história) 

no presente, passado e futuro, com base em histó-

rias pessoais e eventos atuais.

O Museu da Educação tem uma localiza-

ção bonita: o cuidadosamente restaurado edifí-

cio De Holland de 1939 em Dordrecht. Eleé um 

dos edifícios característicos projetados pelo arqui-

teto idiossincrático Sybold van Ravesteyn (1889 

- 1983). Um museu especial perto da estação. O 

museu possui mais de 2 mil e 500 m² de espaços pú-

blicos e de exposição, uma atraente sala de reuni-

ões de supervisão, uma loja e um café com um jar-

dim. Mesmo sem uma visita ao museu, você pode 

saborear deliciosas iguarias (regionais) no café do 

museu De Holland. Você é bem vindo!

�� eXposiçÕes
Longa duração/fixa. Educação – passado, fu-

turo, presente. Cada um no seu próprio horário es-

colar. Geração após geração. Muita coisa mudou 

com o tempo. Mas as perguntas sempre permane-

cem as mesmas. O que você deve aprender? Quais 

cursos são importantes? Como eu aprendo melhor? 

Os professores perguntaram e ainda perguntam: 

como motivamos os alunos, como os levamos a um 

lugar na sociedade?

A educação alimenta a sociedade. Mas isso 

também reflete isso. E isso por séculos. O Museu 

da Educação mostra o passado e o presente na ex-

posição. Cada vez que sua própria educação Edu-

cação adequada à sociedade.

A educação é reconhecida por todos. Você se 

lembra de sua própria escola em detalhes. Sempre 

foi. A escola, o tempo escolar, representa algo em 

cada infância, em cada vida. Isso era antes, é ago-

ra e em breve será o mesmo.

�� coleção/Acervo
O acervo do Museu Nacional de Educação é o 

maior do gênero em todo o mundo. São mais de 

400 mil objetos, desde livros didáticos, quadros de 

parede, jarros de tinta, atlas, fotos e filmes educa-

tivos até agendas e bolsas escolares. Juntos, estes 

objetos nos informam sobre educação, vida esco-

lar e cultura jovem. Estudantes e estudiosos re-
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correm frequentemente ao acervo único do museu. 

A maioria desses objetos é armazenada com segu-

rança. Mais de 4 mil objetos estão em exposição, 

incluindo livros de exercícios e cursos. O museu 

também presta atenção a outros aspectos da vida 

escolar, como os edifícios e suas instalações, refor-

ma educacional, legislação e escolha de carreira. 

A pedra fundamental da coleção é o artigo 23 da 

Constituição Holandesa. Nele, a liberdade de edu-

cação é declarada um dos princípios fundadores 

do sistema escolar holandês. A lei também prevê 

fundos governamentais para todas as escolas que 

atendam aos requisitos básicos de qualidade. Essa 

liberdade fundamental criou a atual diversidade e 

variedade nas escolas.

Fonte: As informações que constam sobre este Museu foram 
retiradas das páginas eletrônicas do próprio Museu e de infor-
mações disponíveis na rede digital. Considerando que a maio-
ria das páginas eletrônicas está na língua própria de cada país, 
fizemos uma tradução em sites de tradução. Assim sendo, é 
possível que alguns problemas ocorram ou que não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.

Nationaal Onderwijsmuseum. Facebook. Fotos. Diponível 
em <https://www.facebook.com/nationaalonderwijsmuseum/
about/?ref=page_internal> Acesso em 01.06.2020. 

Onderwijsmuseum. Disponível em <https://www.onderwijsmu-
seum.nl/> Acesso em 01.06.2020.

CAFÉ DO MUSEU MATERIAL DIDÁTICOMAÇÃS EM MADEIRA DE 1920

BRINQUEDOS DIVERSOS

O GLOBO HEINE PERDIDO, 1894
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Figura 1. fachada do museu 

 

 
 

Figura 2. Entrada do museu 



  
 

Figura 3. Espaço expositivo 

 

 
 

Figura 4. Maçãs em madeira de 1920 



 
 

 

Figura 5. férula e pássaro 

 

 
 

 

Figura 6. Mão de madeira - Material didático 



  
 

Figura 7. Antiga fotografia do museu 
 

 
 

Figura 8. Antigo espaço utilizado pelo museu 



 
 

Figura 9. Reserva técnica do museu 

 

  
 

Figura 10. Brinquedos diversos 



 
 

Figura 11. Carteira e lousa 

 

 
 

Figura 12. Café do museu 

 



 
 

Figura 13. Bolsas escolares 
 

 
 

Figura 14. Um gerador eletrostático de Wimshurst 



 
 

Figura 15. Crianças utilizando material didático em aula 

 

 
 

Figura 16. Gráfico de parede colorido- Quadros Parietais, decorando na sala de que tinham objetivos 

educacionais claros. Por exemplo este exemplo do ilustrador Cornelis Jetses 



 
 

Figura 17. Caixas com peliculas de filmes 

 

 
 

Figura 18. Material de escrita 

 

 
 

Figura 19. Carteira 



 
 

Figura 20. Exposição de objetos 

 

 
 

Figura 21. Exposição de objetos 



 
 

Figura 22. Exposição de objetos 

 

 
 

Figura 23. O Globo Heine Perdido, 1894 



 
 

Figura 24. Fotografia - Alunos em sala de aula 
 

 
 

Figura 25. Gravador 
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 ondeRWIJsmuseum educaToRIum ooTmaRsum  
Ootmarsum

 Keerweer 2, 7631 EX Ootmarsum,  

Países Baixos

.educatorium.nl/nl/

 https://web.facebook.com/pages/Onderwijsm

useum/419056744807760/

 https://www.instagram.com/

schoolmuseumootmarsum/

 O Museu não possui tour virtual, mas em sua 

página consta um vídeo de um minuto, que 

permite a visualização do Museu.

�� de volTA À escolA
O Museu da Educação Educatorium Ootmar-

sum encontrava-se ao final de 2012 completamen-

te reformado. Ao conectar os dois andares supe-

riores, foi criado espaço para uma turma de 1662 

e outra de jardim de infância. Há também salas de 

aulas das décadas de 1920 e 1960 e até uma sala de 

aula de artesanato. Todos os armários de exibição 

foram reformados e em todas as paredes há pôste-

res da escola, métodos de leitura e material de cál-

culo do passado até o presente. Em uma sala do sé-

culo 19, os grupos ainda podem receber uma lição 

antiquada de um professor rigoroso.

Há um elevador para pessoas com deficiência, 

para que também possam visitar o museu inteiro.

Uma visita ao Museu da Escola é uma verda-

deira festa de reconhecimento. Seus dias de escola 

ganham vida. Carteiras escolares de antigamente 

até a atualidade, mapas escolares de Jetses, Isings 

e van Lummel, métodos de leitura de Aap, Noot 

Mies a Boom, Roos, Vis, métodos de cálculo, fras-

cos de tinta e canetas, tricô e muito mais, tudo 

evoca memórias da escola. Em várias salas, mos-

tramos o desenvolvimento da educação ao longo 

dos séculos. Pais e avós podem contar aos filhos 

(netos) como costumavam frequentar a escola. 

Aulas em grupo são dadas mediante solicitação.

O Museu da Educação Educatorium Ootmar-

sum está localizado no Keerweer desde 1994 no 

edifício de madeira “Het Ambachtshuis”, datado 

do século XVII. 

FACHADA ONDERWIJSMUSEUM EDUCATORIUM

ESTÁTUA NO PÁTIO
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�� coleção
No Museu da Educação Educatorium Oot-

marsum é exibida uma coleção exclusiva de pôs-

teres escolares, pranchas de leitura, materiais de 

cálculo, carteiras escolares e mapas. Nas vitrines e 

nas paredes, os métodos de cálculo, leitura e escri-

ta mostram o desenvolvimento da educação. Em 

uma das muitas carteiras escolares, você pode pe-

gar um lápis ou uma caneta. Um espaço também 

foi reservado para artesanato. Claro que as agu-

lhas de tricô e crochê estão prontas. No andar de 

cima, você pode ver como as aulas foram ministra-

das nas salas de aula de 1662, 1920 e 1960.

As crianças são guiadas pelo museu com um 

passeio de quebra-cabeça. Há placas para colorir 

e pintar, para os mais pequenos. No Educatorium 

você também pode emprestar materiais para sua 

própria exposição ou reunião. 

DIA DE VISITAS

SALA DE EXPOSIÇÃO

MATERIAL ACERVO

RECEBENDO VISITANTES

Fonte: As informações que constam sobre este Museu foram 
retiradas das páginas eletrônicas do próprio Museu e de infor-
mações disponíveis na rede digital. Considerando que a maio-
ria das páginas eletrônicas está na língua própria de cada país, 
fizemos uma tradução em sites de tradução. Assim sendo, é 

possível que alguns problemas ocorram ou que não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.

Fonte: http://www.zoover.com/netherlands/overijssel/ootmar-
sum/onderwijsmuseum-educatorium/photos
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Figura 1. Fachada Onderwijsmuseum Educatorium 
 

 
 

Figura 2. Estátua 



 
 

Figura 3. Cartazes 

 

 
 

Figura 4. Cartazes 



 
 

Figura 5. Exposição 

 

 
 

Figura 6. Exposição 



 
 

Figura 7. Quadro 

 

 
 

Figura 8. Objetos expostos 



 
 

Figura 9. Objetos 

 

 
 

Figura 10. Livros 



 
 

Figura 11. Material didático 

 

 
 

Figura 12. Carteira 



 
 

Figura 13. Bordados 

 

 
 

Figura 14. Mobiliário escolar 



 
 

Figura 15. Sala de aula 


