
Het leukste interactieve 
uitje voor leerlingen 

en docenten in Amsterdam
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NIEUW! 
Interactief mee doen met je eigen telefoon!

Speciaal ontwikkeld voor BODY WORLDS 
Amsterdam. De BW Academy is een online 
spel waarmee leerlingen door de expositie 
worden geleid. 

Door middel van teksten, video’s, vragen 
en leuke feitjes leren de leerlingen meer 
over wat ze zien.

RESERVEER

bodyworlds.nl/
scholen-en-groepen



De leerlingen spelen een interactief spel op  
hun eigen telefoon. Voor goed beantwoorde 
vragen verdienen de leerlingen punten in het 
spel, zo gaan ze de competitie met elkaar 
aan om de hoogste score van de klas. 
Na a� oop ontvangt de docent de resultaten. 
In het spel komt een grote variatie aan 
onderwerpen langs, zoals stress, slapen, 
hersenontwikkeling, gehoorschade,  orgaan-
donaties, vaccinaties, roken en drugs. 

De impact van deze onderwerpen op 
verschillende leeftijden komt ook aan bod, 
zo is de informatie in het spel dus echt van 
toepassing op de leerlingen zelf.

De BW Academy is geschikt voor 
Nederlandssprekende leerlingen in de leeftijd 
van 11 tot 16, of vanaf groep 8 tot en met de 
eerste 4 jaar van het middelbare onderwijs.  
De leerlingen spelen het spel op hun eigen 
telefoon en dienen ook hun eigen oordopjes 
mee te nemen.
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Deelname aan het spel is inbegrepen bij de tickets voor schoolklassen.
Bij de reservering dient wel aangegeven te worden dat de game gespeeld zal worden, 
zodat het voorbereid kan worden en de groep gelijk kan beginnen bij binnenkomst.
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