
Leuk! Hoe organiseer ik als museum 

een Tikkit Talk?  

 

 

Werving deelnemers 

• In het museum: Tikkit Talk poster (aan te vragen via 

https://forms.gle/XiczGZxDCvrEL6tR7) 

• Online: plaats een oproep met deze filmpjes als teaser in je eigen nieuwsbrief 

of op je eigen Facebook 

• Zorg dat je Tikkit Talk op museumkids.nl is geplaatst; dat kan via het 

museumkidsdashboard, een voorbeeldtekst is hier in te zien. 

• Ga je de Tikkit Talk zelf opnemen op video of worden er foto’s gemaakt? 

Daarvoor moet je de deelnemer toestemming vragen (quitclaim) 

 

Hoera een deelnemer! 

• Heb je een of meer deelnemers? Leuk! Dan kun je diegene instrueren via 

deze mail. Vergeet niet om de openstaande punten nog in te vullen. 

 

Expert meeting 

• Nodig het kind en ouder(s) een week van tevoren uit om langs te komen en 

met een museummedewerker in gesprek te gaan over zijn of haar pronkstuk 

(maximaal 1 uur)  

• Bepaal alvast waar de deelnemer kan staan tijdens de Tikkit Talk en laat dat 

zien 

• Handig als je contactgegevens van de museummedewerker meegeeft voor 

eventuele vragen die opkomen als de deelnemer weer thuis is 

  

Het is zover, de Tikkit Talk! 

• [Neem ruim de tijd voor de fotograaf of de cameraploeg om te installeren (30 

min)] 

• Zodra het kind aanwezig is: speld het Tikkit speldje op bij het kind  

• Las tijd in zodat het kind eerst kan oefenen 

• Is het kind er klaar voor? Haal dan pas het publiek erbij (15 min) 

• [Maak je er een video van? Leuk om achteraf ook een kort interview te doen 

(15 min)] 

• Sluit af met een dankwoord (evt. cadeautje) en drinken voor de spreker(s) 

• [Informeer: laat het kind en ouder(s) weten wanneer het filmpje te zien is] 

 

https://forms.gle/XiczGZxDCvrEL6tR7
https://www.museumkids.nl/tikkit-talks
https://dashboard.museumkids.nl/login
voorbeeldtekst%20voor%20op%20de%20website.docx
Quitclaim.docx
Mail%20naar%20ouders%20deelnemers.docx
Mail%20naar%20ouders%20deelnemers.docx
Mail%20naar%20ouders%20deelnemers.docx


 

 

Aankleding 

• Speciale wervingsposters kun je aanvragen via 

https://forms.gle/XiczGZxDCvrEL6tR7 

• Een deelnemer gevonden? Dan kun je Tikkit Talk digitale banners en speldjes 

aanvragen via info@museumkids.nl of via het bestelformulier.  

Tips 

• Eén contactpersoon naar de familie toe is prettig 

• Leuk als je de trotse Tikkit Talker een cadeautje aanbiedt na afloop 

• Maak je een video? Check bezwaar tegen opname op film bij het publiek; en 

laat het kind niet met een scherm presenteren, wel bij het object 

Hou ons op de hoogte via info@museumkids,nl als je een Tikkit Talk gaat 

organiseren in jouw museum. Wij kunnen dan je Tikkit Talk filmpje ook op onze 

kanalen plaatsen en delen en wie weet wordt jouw museum uitgekozen voor de 

verfilming door onze filmploeg! 

 

Veel plezier! 

 

Vragen? Mail info@museumkids.nl 

https://forms.gle/XiczGZxDCvrEL6tR7
mailto:info@museumkids.nl

