
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

INFORMATIE 

 JUNIORGIDSEN 2022



 

 

Open Monumentendag Amsterdam zoekt Juniorgidsen! 

Ben je jonger dan 18 jaar en wil je graag publiek rondleiden door een monument? Lees dan snel verder en word 
juniorgids tijdens Open Monumentendag Amsterdam.   
 
Tijdens Open Monumentendag Amsterdam mogen bezoekers binnenkijken bij de meest bijzondere gebouwen van 
Amsterdam. Dit zijn gebouwen waar je normaal gesproken niet zomaar naar binnen mag. Ook zijn er veel andere dingen te 
doen zoals fietstochten, lezingen, tentoonstellingen en allerlei familieactiviteiten.  Elk jaar trekt Open Monumentendag 
meer dan 40.000 bezoekers van alle leeftijden.     
 
Training tot juniorgids 
Na een kennismaking en drie trainingsbijeenkomsten ben je helemaal klaargestoomd om zelf een goede rondleiding te 
geven in een van de monumenten. Je steekt er een hoop van op: je krijgt veel waardering van je publiek, leert spreken voor 
een groep mensen en op de afsluiting van het weekend ontvang je het officiële juniorgidscertificaat.    
 
Wat je vooraf moet weten 
Om je mede-juniorgidsen te leren kennen en te horen wat er allemaal komt kijken bij het geven van een rondleiding is er een 
kennismakingsbijeenkomst. Tijdens de kennismaking leer je wat een monument is, krijg je informatie over het thema van 
Open Monumentendag Amsterdam 2022 en hoor je tips over het geven van een goede rondleiding. Je leert je mede-
juniorgidsen kennen en je kiest het monument waarin jij wilt gaan rondleiden.  

Na de kennismaking volgen drie trainingsbijeenkomsten in het monument dat je zelf hebt gekozen. Tijdens deze 
trainingen krijg je een voorbeeldrondleiding en oefen je in kleine groepjes hoe je zelf gaat rondleiden. Bij alle bijeenkomsten 
word je opgevangen door medewerkers van het Open Monumentendag Amsterdam-team. Na afloop kun je weer 
opgehaald worden door je ouders.  

Kan je, bijvoorbeeld door vakantie, niet bij een van de trainingsdagen zijn? Geef het even van tevoren aan. Er is dan 
nog steeds genoeg gelegenheid om je goed voor te bereiden. Tevens krijg je een informatiemapje, nadat je jouw monument 
gekozen hebt, met daarin alle informatie over dat monument en de rondleiding die jij gaat geven zwart op wit. 
 
Bijeenkomsten 
Er zijn twee leeftijdsgroepen juniorgidsen.  
Groep A: van 8 t/m 12 jaar (basisschool). Deze groep komt altijd samen op woensdag, om 15:30 uur. 
Groep B: van 13 t/m 18 jaar (middelbare school). Deze groep komt altijd samen op donderdag, om 16:30 uur. 
 

 Kennismakingsbijeenkomst Let op! Dit zijn afwijkende dagen en tijden.  
o Groep A op woensdag 29 juni (15:00-16:00) 
o Groep B op woensdag 6 juli (15:30-16:30) 

 

 Training 1  
o Groep A op woensdag 24 augustus (15:30-17:00) 
o Groep B op donderdag 25 augustus (16:30-18:00) 

  Training 2  
o Groep A op woensdag 31 augustus (15:30-17:00) 
o Groep B op donderdag 1 september ((16:30-18:00) 

 Training 3  
o Groep A op woensdag 7 september (15:30-17:00) 
o Groep B op donderdag 8 september (16:30-18:00) 

 

 Open Monumentendag Amsterdam 
o Groep A en Groep B geven rondleidingen op nog vast te stellen tijdstippen op 

zaterdag 10 of zondag 11 september tussen 10:00 en 17:00 uur.  
 
Juniorgidscertificaat 
Je zal ook nog een aparte uitnodiging ontvangen voor de afsluiting van Open Monumentendag op woensdag 14 
september. Op de afsluiting komen alle juniorgidsen bij elkaar en ontvang je het juniorgidscertificaat.   
 
Aanmelden 
Je kunt je tot 1 augustus aanmelden als Juniorgids voor Open Monumentendag Amsterdam 2022 via deze link. 


