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BIJ DE VOORKANT

200 JAAR
MAURITSHUIS!

Gratis

DIGILES

In 2022 bestaat het Mauritshuis
in Den Haag 200 jaar! Het Meisje

met de parel van Vermeer kijkt de
bezoekers al decennia geheimzinnig
aan, Rembrandts Anatomische les

staat centraal. 17de eeuwse schilderkunst
meets fotografie, popmuziek en street
art in 2022. Bezoek met je klas een van
onze spectaculaire tentoonstellingen,
zoals FLASH|BACK waarbij 16 hedendaagse

doet je gruwelen, bij De Stier van
Potter ruik je bijna de koeienvlaai

en Rineke Dijkstra hangen zij aan zij met

schatert al eeuwen van plezier.

uit de 17de eeuw. Foto’s van Erwin Olaf
Rembrandt en Vermeer!
Zelf aan de slag

natuurlijk ook in het feestjaar klaar voor een

En dat vieren we!

Je kijkt je ogen uit maar natuurlijk kunnen de

onvergetelijk museumbezoek.

Feestjaar

met onze museumles Schilderen als

Wil je meer weten of een les boeken?

Tijdens het feestjaar zijn er bijzondere

Rembrandt, waar licht en donker centraal

Kijk dan op www.mauritshuis.nl/po.

tentoonstellingen, speciale activiteiten en

staan. Voor de kleuters staat Maurits Muis

We verwelkomen je graag!

COLOFON
De ICC gids wordt gratis verspreid
onder de ICC-ers en leerkrachten
in het primair onderwijs,
onderwijsbegeleidingsdiensten
en afdelingen educatie van de
nederlandse gemeenten.
Redactie
Christine Dirkse (eindredactie)

de tweede wereldoorlog

schilderijen met de ogen van nu, inspiratie

fotografen reageren op meesterwerken

en Frans Hals’ Lachende jongen

Hoe was Het om als kind

inspirerende museumlessen. We bekijken de

leerlingen ook zelf aan de slag. Bijvoorbeeld

LAAT ZE LEKKER KIJKEN,
AL DIE CREATIVO’S!
OVER HET BELANG VAN BEELDENDE VORMING (BEVO) OP BASISSCHOLEN.

Redactionele medewerking van
Mech Benjaminsen, Ceciel de Bie,
Christine Dirkse, Sjoukje Dijkstra,
Jeroen Jesse, Reinoud Leenen,
Rob Pietersen, Ernst Weerstra
en vele anderen.

mee te maken?

Beleef de geschiedenis met je leerlingen
in De Klas van ’45 Xpierence en het
bijbehorende lesprogramma.
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NPO: ook voor achterstanden
in het cultuuronderwijs
Door de coronacrisis hebben scholen achterstanden opgelopen in het onderwijs. Speciaal
hiervoor werd het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) in het leven geroepen.
Ronald Kox, leidinggevende cultuureducatie van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en Amateurkunst), legt uit hoe scholen hiervan gebruik kunnen maken en
wat scholen het beste kunnen doen om de opgelopen achterstanden bij cultuuronderwijs
weg te werken.
Door: Sjoukje Dijkstra

Als het aan Kox ligt, wordt er niet gesproken over

Ik vind dat jammer. Waarom niet uitsmeren over een

achterstanden, maar vertragingen. ‘Die zijn gemakkelijker

langere periode?’ Dat de bestedingstermijn niet verlengd

in te halen’, zegt hij. Dat scholen vertragingen hebben

wordt, vindt hij dan ook onbegrijpelijk. ‘Daarmee is het

opgelopen op dit gebied is volgens hem vrij logisch.

een eenmalige investering, terwijl we meer hebben aan

‘Door de pandemie en sluiting van scholen waren er

een structurele versterking van het cultuuronderwijs.’

wel activiteiten, maar die waren digitaal. Hoe maak je
online een voorstelling? Dat is ook afhankelijk van wat de

Geen officiële aanvraag nodig

leerlingen in huis hebben. Niet iedereen beschikt over

Er is veel ruimte voor interpretatie in het traject, zo laat

de juiste middelen. Docenten waren erg beperkt met wat

de leidinggevende cultuureducatie weten. ‘De meeste

ze konden doen. Dan was het voor de reguliere vakken,

scholen hebben niet alles dicht getimmerd, zodat er

zoals taal en rekenen, een stuk eenvoudiger. Die vakken

ruimte is om nog wat te doen. Veel scholen hebben

kregen ook meer aandacht. Gelukkig is inmiddels wel

ingestoken op de sociaal emotionele ontwikkeling.

duidelijk dat kinderen behoefte hebben aan meer dan

Volgens geluiden vanuit deskundigen is het heel

alleen taal en rekenen.’

belangrijk dat leerlingen elkaar ontmoeten, samen actief

Inhaalslag

zijn. Omdat kunst en cultuur ook onder die aspecten

Wat is het NPO?

we daarom een folder gemaakt, waarin we nog eens
het belang van cultuuronderwijs onderstrepen. Dit gaat

valt, kunnen scholen juist daarop inzetten en direct

Voor de zomer van 2021 werd een analyse van de

niet alleen over de leereffecten betreffende de andere

Hoe scholen het beste kunnen omgaan met opgelopen

ook vertragingen inlopen in het leergebied. Maar dat

achterstanden op zowel school- als leerlingniveau

vakken, maar ook de sociaal emotionele effecten.’

vertragingen in het cultuuronderwijs? ‘Door meer

vraagt wel dat activiteiten passen in de doorlopende

gemaakt. Op basis van deze analyse werd een plan

aandacht te besteden aan kunst en cultuur,’ zegt Kox. Hij

leerlijn’ Kox raadt ICC’ers zeker aan om met het team

gemaakt voor de aanpak van de komende twee

Broodnodige zuurstof

is positief over de geluiden die hij hoort uit het werkveld:

aan tafel te gaan om samen te bekijken wat er met

schooljaren. Dit plan is opgesteld met behulp van een

Dat kunst en cultuur bij scholen bewuster op het netvlies

‘We hebben gezien dat aanbieders in september tot wel

kunst en cultuur gebeurt. Dat moet op schoolniveau

‘menukaart’ die het rijk eind april 2021 gepresenteerd

staat als belangrijke activiteit, daar is Kox blij mee. Het

vier keer de normale omzet hebben gedraaid. Scholen

uitgewerkt worden. ‘Omdat de school geen officiële

heeft. Voor dit programma is in totaal 8,4 miljard

is het enige leergebied dat verbinding heeft met de

waren duidelijk aan een inhaalslag bezig. Voor volgend

aanvraag hoeft te doen en de enige controlerende

euro uitgetrokken, dat grotendeels voor de scholen

inhoudelijke ontwikkeling, waarbij tegelijk aan meer

jaar juni zeggen ZZP’ers in de sector dat ze helemaal

instantie hier de medezeggenschapsraad is, raad ik

bedoeld is. ‘Het traject van het Nationaal Programma

zaken gewerkt wordt. Het idee dat je er bent met een

volgeboekt zijn. Scholen zien dus in dat het meerwaarde

aan die te overtuigen en mee te krijgen bij het plan van

Onderwijs is nog volop in ontwikkeling en nog steeds

leuke knutselmiddag is achterhaald. Het is broodnodige

heeft. Ze maken duidelijk een inhaalslag, wanneer dat

aanpak. Normaal moet je met extra programma’s in

relevant’, zo laat Ronald Kox weten. ‘Inmiddels heeft

zuurstof die je door heel de dag nodig hebt om te

mogelijk is.’

de prestatiebox de gelden apart verantwoorden. Dat

Sardes in onze opdracht een handreiking geschreven

kunnen ontladen in contact met de ander om je heen.

hoeft hier niet. Natuurlijk moeten scholen wel uitslagen

en hebben we een folder gemaakt voor de MR-en van

Met kunst en cultuur creëer je oplaadpunten om zo weer

alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs.

naar het volgende onderwerp te gaan. Ik heb het idee

Al dit materiaal is op onze website terug te vinden via

dat scholen zich daar door de pandemie scholen wel

de pagina: https://www.lkca.nl/artikel/cultuureducatie-

bewuster van zijn geworden. Tijdens de eerste lockdown

nationaal-onderwijs-programma/.

was er nauwelijks ruimte voor kunstvakken. Het ging

Om aanspraak te maken op het NPO, moesten scholen
een plan opstellen, waarin staat wat voor activiteiten ze
zullen ondernemen. Het programma is in februari 2021
gestart en zal 2,5 jaar duren. Vanuit het programma is
700 euro per leerling per jaar vrij gemaakt om te werken
aan het inlopen van de achterstanden. Volgens Kox is
dat veel geld en is het te kort dag om dit geld binnen
2,5 jaar te besteden. ‘Het gaat al gauw om een paar ton
per school per jaar. We zien hier dat scholen in de knel
komen, omdat ze niet de mankracht hebben of kunnen
vinden. Toch moet dit binnen die 2,5 jaar besteed zijn.
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“

Kinderen hebben
behoefte aan
meer dan alleen
taal en rekenen

vooral om taal en rekenen. Bij de tweede sluiting was er
merkbaar meer ruimte voor kunst en cultuur. Duidelijk
bekend maken van hun analyses en laten zien wat ze

werd dat kinderen behoefte hebben aan meer dingen

hebben gedaan om de vertragingen in te lopen. Voor

dan alleen taal en rekenen.’

zowel de medezeggenschapsraad als de ouders hebben

5

‘Samen met de hele school swingen
is de beste manier om bij te komen
van die nare corona periode.’
Els van der Plas - De Springplank

Neem contact met ons op!
karin@dansinschool.nl
06 22 07 92 49
www.dansinschool.nl

Paleis Het Loo gaat weer open
Lessen in de klas, online of in het paleis
In 2022 opent Paleis Het Loo weer de deuren! Na de
zomervakantie kunnen leerlingen kennismaken met
het volledig vernieuwde paleis en zijn bijzondere

Vertragingen
Dat kunstvakken fysiek en tactiel zijn, werpt volgens Kox
barrières op. ‘Kijk bijvoorbeeld naar een dansles. Dat
moet voorgedaan worden. Dat is lastig om dat online
te doen. Ook met muziek is dat zo. Als je allemaal gelijk

Tips! Hoe kun je gebruik maken van dit traject?

wilt zingen met Zoom, gaat dat niet, want in Zoom zitten

* Kijk naar het plan van aanpak dat jouw school

kleine vertragingen. Dan hoor je dat het mis gaat, en

gemaakt heeft voor NPO. Staat daar ook iets in over

daaraan kun je als kind natuurlijk niks aan doen. ‘ Hij

het inhalen van achterstanden voor het leergebied

benadrukt hoe belangrijk het is dat kunst en cultuur

Kunst en Cultuur? De gelden zijn bedoeld voor àlle

live worden meegegeven aan de jeugd. ‘Het geeft een

leergebieden. Dus er moet ook aandacht zijn voor

Tot die tijd komt Paleis Het Loo naar school toe. In de klas

natuurlijke vorm aan persoonlijke ontwikkeling. Wat

cultuuronderwijs

of live vanuit onze online studio, voor iedere groep is er

doe je zelf, wat doet de ander en hoe kun je daaraan

een Paleis op Reis-programma. Kleuters maken kennis met

relateren? Als ik dan weer muziek als voorbeeld neem,

voor het schooljaar? Kun je gebruik maken van

het hondje Willem Waf, die hen introduceert in de wereld

dan kan iedereen tegelijkertijd een eigen liedje zingen en

cultuurpartners om het programma te verrijken en

van koningen en koninginnen. De middenbouw verdiept

krijg je vooral lawaai. Maar laat je bepaalde liedjes samen

meer ruimte te geven voor leerlingen om elkaar te

zich in het wonen op Paleis Het Loo, terwijl de bovenbouw

zingen, dan opeens maak je samen muziek en heb je

ontmoeten en samen te werken?

een reis maakt door de geschiedenis, van stadhouder

verbinding met de ander. Door kunstvakken leer je te

Willem van Oranje tot koning Willem-Alexander.

bepalen: waar sta ik zelf, maar ook: waar staat de ander?

Kwaliteit zijn er 47 penvoerders in heel Nederland die

Juist in deze tijd van individualisering, wat versterkt is

kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van een

De lesprogramma’s bestaan uit drie lessen, waarvan één

door de pandemie, laat je met kunst en cultuur het

programma en het verbinden met cultuuraanbieders.

onder leiding van een deskundige museumdocent. Je

grotere belang ervaren van dingen samendoen. Dat is

krijgt een uitgebreid lespakket waarmee je dit bezoek kunt

precies wat kunstvakken te bieden hebben.’

bewoners.

* Welke plannen zijn er al voor kunst en cultuur

* In het kader van het Programma Cultuureducatie met

voorbereiden en afronden.
Meer weten? paleishetloo.nl/onderwijs

7

Maak van je schoolplein
een echt festivalterrein!

HEAVY METAL
KANT-EN-KLAAR ONLINE ERFGOEDPROJECT
Zoek je een boeiend erfgoedproject, een onderwerp uit de eigen

aan het erfgoed-kerndoel (56). Verder komen kerndoelen

omgeving en liefst met weinig voorbereidingstijd? Dat kan! Heavy

uit OJW, KO, taal en rekenen aan bod. Te gebruiken in delen

Metal van Museum Klok & Peel is het kant-en-klare erfgoedproject

of als totaalpakket van 4 lesweken; alleen met jouw groep

waarmee kinderen de geschiedenis onderzoeken via klokken en

of met de hele school tegelijk. De erfgoedlessen voor de

beiaards in de eigen omgeving.

groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 staan kant-en-klaar online!

Waarom klokken en beiaards?
In elke stad of dorp klinkt vaak klokgelui. Klokken bepaalden
vroeger het ritme van de dag, want mensen hadden geen horloges
of klokken in huis. In de Gouden Eeuw werden beiaards echte
statussymbolen. Steden en dorpen troefden elkaar er mee af.
Dat gebeurde alleen in Nederland en België en is dus uniek in de
wereld! Met Heavy Metal verwerven kinderen kennis over cultureel
erfgoed in hun eigen stad of dorp. Ze krijgen waardering voor dit
unieke erfgoed van de Lage Landen en voor hun eigen verleden.

06 - 30414189
info@kunsteducatienederland.nl

WWW.FESTIVALOPSCHOOL.NL

Dat verleden is vlakbij, als je maar weet waar je moet kijken.

Hoe werkt het en is het kostbaar?
Er zijn geen kosten verbonden aan deze erfgoedlessen. Dat is
mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en het
VSBfonds, die het belangrijk vinden dat dit unieke klokkenerfgoed
wordt doorgegeven aan onze kinderen. Het lessenpakket voldoet

Hoor wat andere leerkrachten over Heavy Metal zeggen:
www.museumklokenpeel.nl/heavy-metal

Het Muiderslot:
Maak kennis met verschillende
muziekgenres, experimenteer
met elektronische instrumenten
en maak je eigen muziek.
Van SoundLAB workshops
tot schoolconcerten.
Kijk voor het volledige aanbod op:
muziekgebouw.nl/basisonderwijs
of bimhuis.nl/basisonderwijs

BELEEF GESCHIEDENIS IN HET ECHT
Leven op een kasteel, hoe was dat in de middeleeuwen eigenlijk?

bewaarde kastelen van Nederland. Een plek vol verhalen. Maak

Wat gebeurde er allemaal in het kasteel en de tuinen? Kom naar het

een reis door de tijd en ontdek op een speelse manier alles

Muiderslot en ontdek het zelf!

over de geschiedenis van het Muiderslot.

Niet ver van Amsterdam ligt al ruim 700 jaar het stoere Muiderslot,

De kids gaan mee met een interactieve rondleiding vol kijk- en

omringd door water en groen. Het is een van de oudste én best

doe opdrachten. De leerlingen worden continu uitgedaagd
om het kasteel en de tuinen actief te ervaren. Hoe verdedig je
eigenlijk zo’n kasteel? Waar sliepen de mensen? Welke eetbare
planten en kruiden groeiden er allemaal in de kasteeltuinen?

Schoolconcerten &
workshops

Ook is er ruimte voor spellen van vroeger op het toernooiveld.
Het bezoek aan het Muiderslot kan worden uitgebreid met
bijvoorbeeld een workshop historisch koken of een sportieve
ridderbootcamp! Op verzoek is het mogelijk specifiek in te gaan
op het groene erfgoed of het thema duurzaamheid.

Meer info:

Kijk voor alle mogelijkheden op de
website of neem contact op via mail:
educatie@muiderslot.nl
www.muiderslot.nl
99

Culturele
activiteiten
workshops &
voorstellingen
BOEK NU JE VOORSTELLING
OP KINDERTHEATER.NL
Meer dan 400 kindervoorstellingen
en kindershows

Kom naar

Nationaal Ereveld Loenen
een uniek ereveld

In Loenen vind je de graven van bijna 4.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers, militairen, maar
ook burgers: mannen, vrouwen en kinderen met een bijzonder verhaal. Verhalen uit de Tweede
Wereldoorlog maar ook verhalen van militairen die latere oorlogssituaties meemaakten. Meer weten
over deze mensen? Bezoek de tentoonstelling in het herdenkings- en educatiecentrum, boek een
rondleiding of bezoek het ereveld op eigen gelegenheid.

Overal op locatie, zoals scholen,
bibliotheken en theaters

Een bezoek aan Nationaal Ereveld Loenen en bijbehorende

educatiecentrum over het leven van haar broer en hoe

tentoonstelling sluit goed aan op de kerndoelen 36, 37, 38,

zijn verlies haar familie beïnvloedde. Timo ligt begraven

39, 40 en 46 in de categorie Mens & Maatschappij.

op het ereveld in een rij van andere recent gesneuvelde

Direct contact met de artiesten
zelf

Goed te combineren met een bezoek aan

van de piloten van de gecrashte Apache-helicopter in Mali,

Herinneringscentrum Het Apeldoornsche Bosch

uit 2015.

Met beschikbaarheidsagenda

GRATIS ADVIES VAN
KINDERTHEATER.NL
Heb je vragen over het boeken van
voorstelingen bij jou op school? Onze
adviseur Albert Barth geeft advies op
maat. Met zijn jarenlange ervaring als
impressario weet hij als geen ander
wat er nodig is voor verschillende
doelgroepen.

militairen. Het meest recente oorlogsgraf is die van één

(ca. 18 min. rijden).

Oorlogsgravenstichting
Wist je dat…

Oorlogsslachtoffers zijn mannen, vrouwen en kinderen

De Surinaamse schrijver en verzetsstrijder Anton de Kom

die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog

hier in de jaren ’60 begraven is? Sinds 2020 maakt hij deel

of tijdens gewelddadige conflicten daarna. Wij geloven

uit van de Canon van Nederland. Leerlingen ontdekken

dat het vertellen van hun verhalen bijdraagt aan het besef

meer over zijn leven in de tentoonstelling in het nieuwe

dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn.

herdenkings- en educatiecentrum en kunnen zijn graf

Nationaal Ereveld Loenen wordt beheerd en onderhouden

bezoeken op het ereveld.

door de Oorlogsgravenstichting.

Wie liggen hier begraven?

Reserveren

• Verzetsstrijders

Reserveer een begeleid bezoek via educatie@ogs.nl. Geef

• Politieke gevangenen

datum, aantal leerlingen en gewenste tijden aan. Kijk voor

• Engelandvaarders

andere reserveringsmogelijkheden en beleid rond corona

• Slachtoffers van de gedwongen tewerkstelling

op www.oorlogsgravenstichting.nl. Tenslotte zijn wij ook

(Arbeitseinsatz) in Duitsland

telefonisch bereikbaar via 070 313 1080.

• Leden van de koopvaardij
• Slachtoffers van concentratiekampen
• Slachtoffers van de Japanse bezetting van

Foto’s: Rob Gieling

Nederlands-Indië
• Slachtoffers van (vredes)missies in Korea, Libanon,
voormalig Joegoslavië, Afghanistan en Mali.

Zus Laura vertelt over Timo Smeehuijzen
Een paar weken na zijn twintigste verjaardag komt de
jonge militair Timo Smeehuijzen door een autobom om
het leven. Het is 2007 en Timo maakt deel uit van Task

WWW.KINDERTHEATER.NL

Force Uruzgan in Afghanistan. Bij de aanslag raken drie
collega’s gewond en zeven lokale kinderen komen om het
leven. Laura vertelt bezoekers van het herdenkings- en
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HET VERTELTHEATER

HET PLEZIER VAN DANSEN
EN ZINGEN
Nationale Opera & Ballet wil dat iedereen het plezier
van dansen en zingen kan ervaren. Daarom hebben
we een rijk aanbod aan voorstellingen, workshops en
projecten voor het onderwijs – ook in deze door corona
geplaagde tijden!
Veiligheid staat voorop
Uiteraard hebben we nauw
contact met sectororganisaties
en houden we de coronarichtlijnen van het RIVM scherp
in de gaten. Zo zorgen we ervoor
dat zowel in ons theater als op
school alles volgens de geldende corona-protocollen verloopt.
Want naast het plezier en de
ontwikkeling van de leerlingen,
staat ieders veiligheid voorop.

Het meest actuele aanbod voor basisscholen vindt u op onze website.
Wilt u graag onze papieren brochure ontvangen, stuur ons dan een mailtje.
w: operaballet.nl/onderwijs e: educatie@operaballet.nl

Voorstellingen
over diversiteit en
jezelf mogen zijn

Foto: Floyd Koster

Wij komen graag naar school,
bijvoorbeeld voor een introductieles in de klas of om te
ondersteunen bij een voorstelling waarin uw leerlingen
zélf dansen of zingen.
Ook presenteren we dit jaar
weer – wanneer de coronamaatregelen het toelaten –
muziektheaterproducties in
het theater, speciaal voor
jonge oren en ogen gemaakt.

Door: Ernst Weerstra, Verteltheater

Hilde Rogge vertelt: Op een dag wordt een vriendin 50 jaar. Ze huilt. “Wat

liefde, tot mensen die strijden voor de troon. DIEHARD FAIRY is

heb ik toch van mijn leven gemaakt ?” snikt ze “ Ik ben 50 en mijn leven is

een levenslustige voorstelling over het belang van rolmodellen en

één grote rotzooi.” Mijn mond valt open van verbazing. “Waarom zeg je

genderdiversiteit.

zoiets ? Jij hebt àlles wat een vrouw kan wensen”, fluister ik haar liefdevol
toe. “Het begon al voor mijn geboorte,” snottert ze “mijn ouders wilden
ze mij als jongen behandeld. Mijn haar moest kort geknipt en ballerina’s

Voorstelling DIEHARD FAIRY (10+)
door theatergroep MATROSE

mocht ik niet dragen. Ik leerde boormachines gebruiken, metselen en

Wij hebben DIEHARD FAIRY gemaakt omdat we meer representatie

kippen slachten. Op mijn 16de ben ik thuis weggelopen. Ik heb 2 kinderen

van verschillende seksualiteiten en gender-indentiteiten willen voor

gebaard, ben 3 keer getrouwd en weer gescheiden. Vandaag ben ik 50 en

de verhalen die we vertellen. Wij hebben dit zelf gemist en hadden zo

heb nog steeds het gevoel dat ik de vrouw in mezelf niet ken.”

graag deze voorstelling willen zien toen we jong waren. Representatie

aliteit
Topkw unst
lk
verte

n
ellinge
Voorst shops
k
r
& wo ool
op Sch

nd

re
ove

t

Be

r
e
t
a
e
h
t
l
e
t
r
e
V
erb
t h e at

Het

Bee
lden
M
d
uz
ik
aa
l

een zoon. Ik werd geboren en was een meisje. Heel hun leven lang hebben

u r e au

ater,
telthe catie
r
e
V
,
u
gen ltuured
tellin
Voors eater & Cu
th
Jeugd

KOMT NAAR
JOU!

leidt tot zelfacceptatie. Er zijn zoveel mooie ongehoorde verhalen die
Dit gesprek greep Hilde zo aan dat ze er een verhaal over schreef:

wij graag een podium willen geven.

Annabel Snottebel werd geboren. Het verhaal spiegelt mannelijke en
vrouwelijke elementen in elk van ons, vertelt ons dat alles begint met
verwachtingen en hoe we er ons naar gedragen. Het verhaal is een

Voorstelling Verliefd (10+) door Marjo Dames

parel, omdat we elkaar met HUMOR veel ellende kunnen besparen.

Marjo Dames: ‘Ik verbaas me al jaren over de beeldvorming in de
media en reclames: jonge vrouwen krijgen de signalen dat je vooral

Voorstelling Annabel Snottebel (5+)
door Hilde Rogge

meetelt als je mooi en sexy bent en jongens moeten groot, sterk en
stoer zijn en zich macho gedragen.”
Marjo maakte de voorstelling Verliefd. Een grappig verhaal over

Annabel wordt door iedereen bemind

seksuele identiteit en bewustwording, over opgroeien, liefde en

Ze is koddig en altijd welgezind.

respect. Verliefd is door de diversiteit aan thema’s een prachtige

Maar plots wordt ze een ander kind.

ingang voor groep 7 en 8.

De ramen kletteren, de deuren roffelen en de kroonluchters
donderen op de grond!

Een verhaal over hotel Boslust waar zoon Jort van 12 verliefd is op

Waar is dat bekoorlijke meisje?

Gemma, maar hoe pak je dat aan? En is zoenen echt zo vies als het

Mist ze een speelkameraad? Wil ze een lied?

lijkt? Vader Jan gaat op een dag jurken dragen. Dochter Fiona van

Of heeft ze een wezenlijk verdriet dat niemand ziet?

15 heeft veel meningen heeft over mode en uiterlijk, maar vertelt

Een verhaal vol geestig- en droefgeestigheid.

ook ontroerend openhartig over een grensoverschrijdend voorval.
Vluchtelinge Ragwa wil voetballen maar haar man verbiedt het. Durft

Diehard Fairy

de aanvoerder van FC Boslust uit de kast te komen ? En hoe stom zijn
bloot selfies ?

MATROSE vertelt in Diehard Fairy verhalen uit alle hoeken van de
wereld. Verhalen over mensen die zichzelf durven te zijn.Je stapt in

verzetsmuseum.org/nl/onderwijs

Meer informatie 030–2723022
info@verteltheater.nl • www.verteltheater.nl

een bonte verzameling van huilende jongens, vrouwelijke worstelaars
tot voetballers op hakken. Van mensen die zich verkleden voor de

Meer info:
www.verteltheater.nl
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CLOWN OP SCHAAOK OL
KUNST OF VERM

Een interview met theaterclown en

Zo een clown met flapschoenen?

voormalig onderwijzer Arno Huibers. Over

Arno: “Nee, het was de tijd waarin moderne clownerie en

zijn keuze als clown het circus in te gaan en
uiteindelijk met eigen theatervoorstellingen
‘terug’ te komen in het primair onderwijs.

theatertechnieken in het circus voor wereldwijde vernieuwing
zorgden. Daar maakte ik deel van uit en speelde in Italië,
Frankrijk en Nederland. Ik schminkte mij nauwelijks en speelde
acts zonder tekst.”
De pers beschreef hem als poëtische clown, clown van de

Hoe wordt een onderwijzer clown?
Als leerkracht bij woonwagenkinderen ontdekte Arno
Huibers hoe weinig het toenmalige onderwijs aansloot bij

glimlach, clown zonder woorden. Vervolgens keerde hij
terug naar het onderwijs. Niet als leerkracht, wel als clown
met eigen theatervoorstellingen.

hun belevingswereld. Met mooi weer bijvoorbeeld kwamen

Is clownskunst serieus te nemen?

weinig kinderen naar school, buiten bij de paarden was het

Arno: “Nergens bestaan er grotere vooroordelen over de clown

beter. Hij besloot de opleiding tot dramadocent te volgen

dan in Nederland. En vaak ook wel terecht. Helaas hebben we

om creativiteit en spel toe te voegen en zo kinderen met

nauwelijks historie op dit gebied zoals bijvoorbeeld in Italië

leerachterstand beter te bereiken.

met de commedia dell’arte. Juist daarom vind ik het boeiend
om met mijn heel eigen visie en stijl de clown als theatervorm

Arno: “Tijdens deze studie ontdekte ik de clown. En direct na
het afstuderen reisde ik in een Pipowagen met het circus mee.
In plaats van onderwijzer was ik clown geworden.”

op vernieuwende wijze op scholen te spelen.”

Hoezo vernieuwend?
“Communicatie, ook die van leerkracht naar kind, bestaat
voor een groot deel uit taal, uit woorden. Maar juist taal laat
ik in mijn voorstellingen achterwege. Het spel is zo visueel,
begrijpbaar en invoelbaar dat woorden niet nodig zijn. Mijn
medespeler musicus Paul van der Heijden en ik werken
vanuit diverse kunstdisciplines. Met muziek, maskers, mime
en met veel humor maken we deze vorm van woordeloze
communicatie tot een feest van fantasie, herkenning,
plezier. Met behoud van kwaliteit want daarvoor zorgen
de conservatorium achtergrond van mijn collega en de
onderwijzers- en theateropleiding van mijzelf.”

Hoe belangrijk is humor voor een kind?

Meer dan een

Hij antwoordt met een wedervraag: “Hoe lang mag een mens
op een heel leven onbezorgd kind zijn en spelen? Deze vorm van

REIS DOOR DE TIJD
Ga op bezoek bij inwoners van Urk, ruik de geur van
gerookte vis, eet mee in het huishouden uit 1920 en
ga in gesprek met een ambachtsman. Ontdek hoe
industrialisatie en de komst van de Afsluitdijk het
leven rond de Zuiderzee veranderden en leer meer
over de Nederlandse strijd tegen het water.
14

Van kleuters tot groep 8, het Zuiderzeemuseum
in Enkhuizen is een belevenis voor iedereen.
De diverse educatieve programma’s sluiten aan bij
de thema’s en kerndoelen van het basisonderwijs.
Liever zelfstandig op pad? Neem contact met ons
op voor een schoolreisje op maat.

0228 351135 ~ sales@zuiderzeemuseum.nl

woordeloze clownskunst maakt theater toegankelijk voor ieder
kind van welke culturele achtergrond dan ook. Theater met humor
is zo een inspiratiebron die fantasie en creativiteit prikkelt.”
Arno Huibers speelt zowel reguliere
schoolvoorstellingen als bij een afscheid, jubileum,
opening, viering. Geschikt voor groep 1 tot en met 8.
En de voorstellingen zijn corona-proof!

Info en korte videofragmenten:
030-7115105
info@iudk.nl
www.iudk.nl
15
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DEFENSIE MUSEA

Ben jij klaar om op missie
te gaan met jouw klas?

“Juf,
waarom
zoeken we
eigenlijk
eieren met
Pasen?”

Als je op zoek bent naar een stoer én inhoudelijk schoolreisje, dan ben je bij de vier defensiemusea
aan het juiste adres! Onze lessen en activiteiten sluiten aan bij belangrijke kerndoelen zoals
bijvoorbeeld Oriëntatie op jezelf en de wereld: mens & samenleving of natuur & techniek.
Liever een op maat gemaakt programma speciaal voor jouw klas? Ontdek de mogelijkheden.

Vanaf

4 euro

Beleef de ‘Klas van ’45’ in het NMM

www.weetwatjeviert.nl

per leerling

In het Nationaal Militair Museum komt geschiedenis
tot leven. Of het nu gaat om een rondleiding militaire
uitvindingen, een verhaal van een militair of een bezoek
aan de indrukwekkende ‘Klas van ‘45’. Hier kruipen
de leerlingen in de huid van 5 schoolkinderen tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Een indringende belevenis.
Natuurlijk bieden wij ook actieve programma’s aan.
Wat dacht u van een bootcamp! Daar steken ze altijd
wat van op. Kijk voor het hele lesprogramma en de
mogelijkheden op www.nmm.nl/basisonderwijs.

Speur mee als een echte Marechaussee
Weet wat je viert is een initiatief van Museum Catharijneconvent en wordt mede mogelijk gemaakt door: Donatus, Fonds Museum Catharijneconvent, Fonds
voor Cultuurparticipatie, KSBW, KNR-PIN,Maatschappij van Welstand, Merifin Foundation, Mondriaan Fonds, Mr. Paul de Gruyter Stichting, Prins Bernhard
Cultuurfonds, SBKBO, Sint Jacobs Godshuis, Sormani fonds, Stichting Dorodarte, Van Baaren Stichting, VSBfonds, VTW en vele anonieme sponsoren.

PRESENTEERT:

750 euro

incl.
per leerling,
ma’s
lesprogram

Ga op onderzoek in het Marechausseemuseum in Buren!
Waag je op het plaats delict en neem de bewijsstukken
mee naar het lab, leer alles over vingerafdrukken en
het belang van een eigen identiteit. Kruip in de huid van
verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog, en speel het
spel Sprong van Vrijheid, of los een misdaad op in Dossier

VIER!

Oss – we maken graag een programma op maat, passend
bij leerlingen van alle leeftijden en niveaus. Kijk voor de
mogelijkheden op marechausseemuseum.nl/scholen.
Vanaf

Een vrolijk theatraal familieconcert voor iedereen van 4-104 jaar

3 50 euro

Stap aan boord van de Tonijn in het
Marinemuseum

per leerling

Op de oude rijkswerf ‘Willemsoord’, het terrein van de
Koninklijke Marine, ontdek je de bijzondere geschiedenis
van de marine. Stap met jouw klas aan boord van
een echte onderzeeboot, oefen zelf met een digitaal
schietspel en leer alles over Michiel de Ruyter. Wil je een
activiteit die aansluit op een speciaal thema? Ga naar
marinemuseum.nl/onderwijs voor meer informatie.

2 euro
50

incl.
per leerling,
a’s
m
lesprogram

Ga over de hindernisbaan in het
Mariniersmuseum
Hoe voelt het eigenlijk om marinier te zijn? Dat ervaar je
in het Rotterdam! Van het lesprogramma ‘Een veteraan
vertelt’ tot een interactieve rondleiding met de hele klas,
het Mariniersmuseum heeft een uitgebreid educatief

De nieuwe Oorkaan-productie VIER! gaat over samenzijn en verklankt het idee van feestelijke verbroedering. Een multiculturele
en inclusieve voorstelling vol traditionele Turkse klanken, spannende nieuwe composities en een vleugje Mozart.
De schoolvoorstelling gaat gepaard met een interactieve voorbereiding in de klas, die eenvoudig voor de groepsleerkracht te
geven via LessonUp. Ook is VIER! voor speciaal onderwijs toegankelijk.
Informeer naar de mogelijkheden via bookings@oorkaan.nl

oorkaan.nl

aanbod. In het dilemmaprogramma kruip je bijvoorbeeld
in de huid van een marinier en ontdek je voor welke
moeilijke keuzes hij komt te staan in tijden van oorlog
en conflict. Energie over? Kijk dan wie het snelste is op
de hindernisbaan. Het volledige lesaanbod vind je op
mariniersmuseum.nl/scholen.
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MUZIEK OP HET DIGIBORD

De kleine makers ZIJN GROOT S!

Gratis voor scholen
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gupp17
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‘Lesbrieven

Door: Jeroen Jesse

‘Nu ook een

zijn gedegen uitgewerkt met veel
oog voor detail.’

muziek-app
met eigentijdse
klassieke muziek!’
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“Die is van mij!” Een meisje van 6 geeft een kreet

Deze ZZPérs zijn vooral hoe ze worden genoemd ‘makers’.

als ze ziet dat haar tekening op de achterwand

Zij maken, zij creëren. En wat doen zij nìet? Zij zijn nìet

van het decor wordt bevestigd. Niet alleen in

geen actie. Minder zichtbaar, dus. En dat terwijl zij het

Nederland, maar ook in het buitenland (tot zelfs

Groep 1 & 2

Groep 5 & 6

Groep 7 & 8

in Japan) genieten kinderen van het ‘theater met

‘...de kinderen

‘...wat een

‘Gewoon

de kindertekeningen” van Stichting De Koppoters,

spelen maar zijn
tegelijkertijd met
muziek bezig.’

inspirerende
lessen!’

Groep 3 & 4

Groep 5 & 6

prachtig om het
orkest van zo
dichtbij in volle
glorie te zien.’

gevormd door Esther Drijver en Sjoukje Böing.

vertegenwoordigd als ZZP’ers, zij lobbyen niet, zij voeren
overgrote deel van de schoolvoorstellingen voor hun
rekening nemen met een bereik van meer dan 200.000
kinderen en jongeren in een niet-corona-jaar, en dat alleen
al bij ons impresariaat. En verwijzend naar de publicaties
van Mark Mieras, hebben zij met hun voorstellingen een
enorm impact op de verbeelding en creatieve vermogens
van kinderen.

Ook dit is een voorbeeld van een gezelschap van

Een cadeau van het Koninklijk Concertgebouworkest
De muziek-apps zijn af te spelen op het digibord. Alle apps bieden
een kant-en-klaar pakket voor een muziekproject van drie weken.

Follow a Muse

Scan de QR-code of ga
naar www.followamuse.nl.
Maak een account en ga
direct aan de slag!

zgn. kleine makers. ZZP’ers die zonder subsidie een

Hoe kijken De Koppoters hier tegen aan? Esther Drijver: “In

voorstelling creëren, en deze door speelbeurten moeten

het afgelopen jaar waren er weinig collectieve ervaringen.

terugverdienen. Geen subsidie en geen structurele

Scholen zouden goed gebruik kunnen maken van cultuur

productiebijdrage; geen team van medewerkers, maar

om dat element straks weer toe te voegen aan het

doeners die zelf van basisidee tot aan de publiciteit de

onderwijs. Van docenten krijgen wij bijvoorbeeld terug

vingers aan de pols houden. Die een enorm bevlogen

dat onze voorstellingen zowel het individuele creatieve

houding en een intense band hebbende met hun creaties;

zelfvertrouwen als de groepsdynamiek sterk beïnvloedt.

dat zijn de eigenschappen van de “kleine” makers die wij in

De kinderen tekenen samen, kijken samen naar elkaar

ons impresariaat vertegenwoordigen.

kunstwerken, geven hardop complimentjes, bewegen en
reageren als één geheel. Docenten kunnen met die energie

Het gaat de afgelopen tijd veel over de positie van de

direct aan de slag, eventueel met onze lesbrief over de

ZZP’ers, ook over deze gezelschappen. Ook in de nieuwe

kracht van tekenen.”

maatregelen in het aankomende Omikron-tijdperk. Waarom
zijn deze groepen minder zichtbaar voor de beleidsmakers

In de eerste golf zijn zij ook niet bij de pakken neer gaan

en waarom worden ze nauwelijks bereikt met de

zitten. Zij zijn blijven maken. De genoemde Koppoters

steunpakketten?

maakten de visueel indrukwekkende voorstelling MORF.
Andere groepen zijn ook hun faam als MAKERS trouw
gebleven. Geen geld uit uitvoeringen, maar toch blijven
maken; tegen de klippen op. Dat leidt maar tot één

Oma
is
een
avatar

conclusie: de zgn. kleine makers zijn groots!
Broodnodig dat dit ook wordt opgepakt door de
beleidsmakers. Kijk eens naar hun enorme bereik van
kinderen en jongeren. Ondersteun deze groepen, en laat de
makers blijven maken. Met hun bevlogenheid en creatieve
vermogens betalen zij dit meer dan terug. En voor u als ICCer: maak kennis met deze bevlogen gezelschappen.

De Koppoters Morf

Info over de auteur
Jeroen Jesse is eigenaar van
impresariaat Uit de Kunst.
Info: www.iudk.nl
19

IEDEREEN CREATIEF

WANDEL DOOR TWEE
WERELDOORLOGEN
De Atlantikwall Raversyde is een van
de best bewaarde delen van de Duitse
verdedigingslinie, met meer dan zestig
bunkers, open en ondergrondse gangen,
observatieposten en geschutstellingen,
gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Je vindt er ook de enige bewaarde Duitse
kustbatterij uit de Eerste Wereldoorlog, de
batterij Aachen. Dit uniek bunkercomplex
onderging een uitgebreide restauratie.
Met beeld, animaties en een 3D-reconstructie
kom je meer te weten over de mysterieuze
oorlog op zee en de kustverdediging.
Of ontdek je liever de middeleeuwen?
Maak een tijdreis naar het verdwenen
vissersdorp Walraversijde in ANNO 1465.
Kies voor een rondleiding met gids, een
educatief pakket of audiogids.

WWW.RAVERSYDE.BE
info@raversyde.be
raversyde
Nieuwpoortsesteenweg 636, 8400 Oostende

LAAT ZE LEKKER KIJKEN, AL DIE CREATIVO’S!
OVER HET BELANG VAN BEELDENDE VORMING (BEVO) OP BASISSCHOLEN.
Door: Ceciel de Bie en Reinoud Leenen

Beeldende vorming voor kinderen moet
meer op de agenda komen. Dat is de
overtuiging en missie van Ceciel de Bie,
kinderboekenschrijfster en docent beeldende
vorming in Amsterdam. Waarom? Omdat
alle kinderen van nature creatief zijn. Het
stimuleren van deze innerlijke drang levert
een belangrijke bijdrage aan hun ontwikkeling.
Een taak die voor scholen is weggelegd. In dit
artikel doet Ceciel verslag van haar praktijk.
Ze vertelt onder meer over de digitale BeVo
methode Ontdek jouw kunststreken die ze heeft
ontwikkeld.

goed leren lezen, schrijven en rekenen superbelangrijk

Het verschil tussen leerplicht en
vrijetijdsbesteding.

jongentjes en meisjes die dagelijks op je afkomen, het is

voor kinderen is. Dat geen enkele leerling in zijn of haar
schoolverloop hierin achterstand mag oplopen. Ik begrijp
dat scholen door tijd en geldgebrek keuzes moeten maken.
Het offer valt helaas vaak aan de kant van de creatieve
vakken. Het is meer een hobby, is de jarenlange teneur.
Je zou er bijna in gaan geloven, ware het niet dat mijn vak
mij een heel ander verhaal vertelt. En zoals het vaak gaat,
wanneer je langdurig actief bent in een bepaald gebied,
ontstaat er een diepere en bredere kijk dan zomaar een
mening, persoonlijke voorkeur of oordeel.’

Steeds opnieuw leren kijken.
‘Kinderen lesgeven is mijn grote passie. Al die verschillende
levendig, inspirerend en super ontroerend. Je wil niemand

‘Laat ik beginnen om elke begripsverwarring te voorkomen:

tekortdoen. Maar om van elk kind een goed beeld te

in de klas zijn kinderen leerplichtig. Al mijn andere

krijgen, blijft een opgave. Eigenlijk onmogelijk door de grote

activiteiten zoals workshops, tentoonstellingen en boeken

groepen. Er zijn daar ook allerlei dingen gaande waar je als

maken betreffen vooral vrijetijdsbesteding. Deze tekst is

juf vaak geen weet van hebt. Plus dat je als volwassene van

een pleidooi om de creativiteit van kinderen binnen de

meer zaken uit de kinderwereld vervreemd bent geraakt

context van de basisschool flink op te porren.

dan je zou denken. Dat roept vanzelf de vraag op, hoe is

Het onderwijs heeft te kampen met een chronisch

alles ook weer bij mij gegaan? Ik wil aan de hand van drie

lerarentekort. En dat geeft hoge werkdruk op de werkvloer.

van mijn lessen iets meer vertellen over de ontluikende

Alle betrokkenen zijn er diep van doordrongen dat

creativiteit bij kinderen.’
21
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Zes kanten van een kubus kleuren.

Is beeldende vorming passé?

om iets af te maken. Hun creatieve natuur is een slapende

‘Deze korte les is eenvoudig te geven aan groep 4 en 5. Ze

‘Na deze drie lesvoorbeelden, die elk een kant van

reus die gewekt moet worden. Al was het alleen maar om

raakt aan de grote leergierigheid en het esthetisch gevoel

de creativiteit belichten, wil ik reageren op een veel

al die nieuwe verbindingen tussen al die hersencelletjes

bij de leerlingen. En ze confronteert je hoe ‘simpele’ kennis

voorkomende mening. Er zijn nogal wat mensen die

onder hun vrolijke levendige hersenpannetjes tot stand

ooit bij jezelf begonnen is. Want een kubus tekenen, dat

geloven dat de komst van de computer tekenen en

te brengen. Laat de neuronen maar lekker te keer gaan.

is toch appeltje eitje!? Nou, blijkbaar toch niet. Veel jonge

knutselen zo’n beetje overbodig heeft gemaakt. We zijn een

Ongeveer negentig procent van de informatie die aan

kinderen moeten de kubusvorm nog leren ontdekken.

nieuw digitaal tijdperk binnen getreden. Met de computer

het menselijk brein wordt door gegeven is visueel, de

Dus gaan we eerst tekenen en dan kleuren. Hoe leuk

kan vrijwel alles. Dus daar moet de jeugd vooral mee leren

resterende tien procent is afkomstig van andere zintuigen.

is dat? Kennelijk heel erg leuk. ‘Juffie, mag ik nog een

omgaan. Toch kan niemand met droge ogen beweren dat

Zo bezien is het raar dat er zo weinig lesaandacht aan de

kubus maken?’ Natuurlijk mag dat. Dat het kleuren van

tekenen met een klikkende muis hetzelfde is als met een

zichtbare werkelijkheid wordt geschonken. Ik kan geen

zo’n ruimtelijke wiskundige figuur steeds anders uitpakt

krassende pen. Probeer de beweeglijkheid van inkt maar

hersenscans maken om de positieve effecten van mijn

voelt magisch aan. De les is een speelse manier om een

eens onder de knie te krijgen. Kies je een riet pen, een

opdrachten te meten en zal het moeten doen met mijn

vorm eigen te maken die je overal om je heen tegenkomt.

kroontjespen of misschien een oude tandenborstel om

observaties vanuit de praktijk. Totaal in het duister tasten

Leerlingen worden er super creatief en vindingrijk door. In

een boom te tekenen? Welke pendikte past het beste? Het

doe ik natuurlijk niet. Al sta ik wel regelmatig verstelt hoe

het digi lesprogramma dat ik aan het opzetten ben zitten

kan zomaar uit de hand lopen. De tongen van de leerlingen

een opdracht anders uitpakt dan gedacht. Kinderen blijven

verschillende lesniveaus met de kubusvorm.’

hangen al snel uit de monden door alle inspanning. Voor

wonderbaarlijke creatieve wezens.’

tekenen met inkt zijn immers concentratie, geduld en

Hoe maak ik een brug?

ontwikkeling van vaardigheden vereist. Laptops belanden

Weerbaarheid

niet in de prullenbak, wel veel proppen papier met vieze

‘Naast dit alles geloof ik dat je kinderen van deze

vingerafdrukken.’

tijd weerbaarder moet maken tegen de alsmaar

‘Deze lesopdracht heb ik op de meest uiteenlopende

toenemende informatie stromen. Door ze hun eigen

scholen aan de groepen 3 t/m 8 gegeven. En overal kwam

creativiteit er tegenover te laten stellen. Het prikkelen

ik hetzelfde tegen: een grenzeloos enthousiasme, want

van hun zintuiglijkheid en vindingrijkheid leidt tot meer

kinderen zijn fanatieke bouwers en tja, in het echt kan iets

begripsvorming en vaardigheden. Daarmee neemt hun

inzakken. Worden constructies sterker door een v of een

zelfvertrouwen toe. Je wilt dat kinderen durven afgaan op

kruis vorm? Is het een loopbrug of voor auto’s? En hoe maak

de kwaliteiten in hen zelf.’

ik mijn brug mooi? Knippen, snijden, meten, plakken, verven,
het hoofd-hart-hand principe draait op volle toeren. In deze

Samenvattend

opdracht openbaart zich de creativiteit van kinderen in de

‘Om kinderen te begrijpen en te begeleiden is een kunst

weerstand die ze ervaren in de omgang met materialen.
Dat brengt spontane vragen teweeg. Gebruik ik karton en
touw? Of lijm? Als ik het niet zo doe maar zo, dan gaat het

Resultaat groep 6
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hun werkelijkheid. Door goed te luisteren opent zich een
actuele kijk op hun wereld. Beste graadmeter bij BeVo

misschien wel lukken. Even overleggen met mijn vriendjes. In

Meten is weten?

mijn lessen krijgen bouwen en samenwerken een belangrijke

‘Door onderzoek is geconstateerd dat het tekenniveau

het nauwkeurig en speel erop in. Want het is de bron! De

rol toebedeeld. De bruggen kunnen overigens gewoon van

van kinderen de laatste decennia flink is gedaald. En ik kan

algemene terugval in tekenen en handvaardigheid zegt

afvalkarton worden gemaakt.’

het beamen. Absoluut dieptepunt was een groep 8 waar

niets over aanleg, plezier en talent van kinderen. Zoek

nog koppoters werden getekend. Deze achteruitgang zou

naar onderwerpen die goed

hoofdzakelijk door de eindeloze mogelijkheden van de

aansluiten bij hun interesses,

computer komen. Daardoor zouden kinderen tekenen niet

maak mooie opdrachten en de

‘Deze opdracht appelleert aan een typische kindervraag;

meer zo leuk meer vinden. O ja? Nou, ik krijg regelmatig

reus wordt wakker. Versterk het

is het echt of niet echt? De Protea is een Zuid-Afrikaanse

de vraag: ‘Juf, kunt u mij alstublieft een paard of een dino

directe contact met de dingen en

bloem die om de zoveel tijd te koop is. Zet de bloem in de

leren tekenen? Dat wil ik zo graag, maar ik weet niet hoe.’

daarmee ook de verwondering

klas.” Die is nep, hè juf?“ Nou, niet. Kijk eens goed door de

Tja, een plant die je te weinig water geeft kan niet goed

over hun eigen kunnen. De

bloem na te tekenen. Zorg dat de steeltjes van de bladeren

groeien en bloeien. Tekenachterstand noem je zoiets.

basisschool is een periode om het

uit de stengel lijken te groeien. En leunt jouw bloem in de

Daarom zou ik eerder zeggen, kinderen worden snel door

creatief zijn niet aan hen voorbij

vaas? Bij deze zintuigelijke-cognitieve opdracht, om het

computers verleid. Wanneer ik gerichte lessen geeft met

te laten gaan. Want creëren

wat theoretischer te zeggen, openbaart zich de tekenlust

uitdagende opdrachten op niveau blijkt telkens weer dat

doet leren!’

van veel kinderen. De resultaten kunnen echt verbluffend

vrijwel alle kinderen van tekenen en knutselen houden. Die

zijn. In mijn lesmethode zitten veel ‘zintuiglijk-cognitieve’

drang zit gewoon in ze. Ze werken dolgraag met kleuren

lesopdrachten.’

en klei bijvoorbeeld, alleen moeten ze wel leren doorzetten

Een Protea natekenen.

Resultaten groep 7

op zich. Het is jouw taak als leerkracht jezelf te ‘tunen’ met
De nachtwacht, dino’s en harlekijnen, groep 3,4,5

lessen is het enthousiasme dat je ontmoet. Observeer

Bloemenoptocht met Vincent van Gogh
groep 1&2

Meer info:

ceciel@jufceciel.com
Digi-methode OJK
www.ontdekjouwkunststreken.nl
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On t dek
Te y l er s!
Kunst, erfgoed, techniek en
wetenschap komen samen
in Teylers. En dat voel je!
Kom langs met je klas voor
een programma dat bij jullie
past. Bekijk onze website
voor het complete aanbod
voor groep 1 t/m 8.

TEYLERSMUSEUM.NL

Wie ben ik, wie was jij?
In de tentoonstelling Wie ben ik, wie was

Aan de hand van historische personen als George

jij? ervaren leerlingen hoe tijd, plaats en de

Maduro, Aquasi Boachi, Tula of Cornelia van Neijenroode

omstandigheden waarin je geboren wordt
invloed hebben op de mogelijkheden en keuzes

Kijk,
ontdek en
verwonder!

die je wel of niet hebt.

rechten niet vanzelfsprekend zijn. Wat doe je als je als
kind wordt weggegeven en opgroeit in een ver land?
Wat als je wilt studeren, maar je mag niet omdat je
vrouw bent? Heb je iets te kiezen als je in slavernij
wordt geboren? De tentoonstelling Wie ben ik, wie
was jij? bevat drie thema’s: Goed en fout in de Tweede
Wereldoorlog, Van huis en haard en Handel en slavernij.
De docent kiest één thema om met de klas te volgen.

Plan je bezoek via

educatie@stedelijkmuseumbreda.nl

ontdekken leerlingen dat gelijke behandeling en gelijke

Doelgroep: groep 7 & 8

BEK
IJ
NIE
UW K HET
E AA
NB
ONL
INE OD
!

Duur: 90 minuten
Kijk voor meer informatie op
nationaalarchief.nl/onderwijs

MAKEN,VOELEN
& VERWONDEREN
CREATIEVE LESPROGRAMMA’S
VOOR €110,- PER KLAS
STEDELIJKMUSEUMBREDA.NL

www.textielmuseum.nl | boekingen@textielmuseum.nl
Goirkestraat 96 Tilburg
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OOIT GEHOORD VAN MUZIEKIMPROVISATIE?

Ontdek alle
opties op
onze website
of bel
010-2718320

Cre ativ itei t en spe l
Hoe een eenvoudig spel leerlingen ontwerpvleugels geeft

LAAT JE DOOR MUZIEK VERRASSEN.
BELEEF EN ERVAAR ONZE

Met workshops,
lessenseries
en structurele
programmering in
zes kunstdisciplines
sluiten we aan op de
volledige breedte van
uw curriculum.

FOTO G R A F I E : G A BY J O N G E N E L E N

KUNSTEDUCATIE
OP Z’N
ROTTERDAMS

Tekst: Mech Benjaminsen
Beeld: Robert Stieltjes en Mech Benjaminsen

W O R KS H O P S
PARTICIPATIECON CERTEN
VOOR STEL LIN GE N

Zet ons o.a. in voor:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ontwikkeling creativiteit
21e eeuwse vaardigheden
Wetenschap & technologie
Aandacht voor pestgedrag
Persoonsvorming
Gezond & fit activiteiten

skvr.nl/onderwijs

primair onderwijs

10+
12+

8+
4+

14+

ALLE PRODUCTIES MAKKELIJK TE BOEKEN
VIA DE WEBSHOP WWW.SWINGWEB.NL
INFO@SWINGWEB.NL | 06-33181098

Creativiteit is de laatste jaren een
veelgebruikt begrip in het onderwijs. Het
wordt gezien als een belangrijke vaardigheid
voor de mens in de 21ste eeuw. Maar hoe
krijg je, in alle overdaad aan taal en rekenen,
leerlingen deze vaardigheid bijgebracht?
Af en toe een kunstopdracht geven is niet
genoeg. Er is meer nodig om creatief gedrag
bij leerlingen te bevorderen. Het inzetten
van spelelementen is een effectieve én
leuke manier om creatieve vaardigheden te
stimuleren, zo ontdekte Mech Benjaminsen,
werkzaam voor het platform Creëer en Leer.

Spelregels Letters knippen
Maak groepjes van 4-5 leerlingen.
Geef elk groepje voldoende velletjes
papier (A6 formaat) en scharen.
Opdracht: Knip in 5 minuten tijd
zoveel mogelijk letters E/e die in
vorm van elkaar verschillen.
Het groepje met de meeste
vormvarianten wint het spel.

Tussentijdse beschouwing
Hoe groot de variatie is, zie je pas goed als alle letters bij
elkaar liggen. Benjaminsen vraagt om van de letters groepjes
te maken. Bijvoorbeeld de letters die in vorm bij elkaar
horen. Of letters die goed zouden passen aan het begin
van een sprookje, zoals de hoofdletter E met uitgeknipte

Lesgeven over molens in Nederland?

Er was eens… een letter E

Leer samen met de leerlingen
meer over ons cultureel erfgoed,
de bijzondere techniek van molens,
waterbeheer en andere molenfuncties.

zou deze letter passen?” Benjaminsen wijst een dikke

“Er was een tijd dat de beginletter van een stuk tekst een

rafelige E aan. De leerlingen vertellen over griezelverhalen

bijzondere letter was. Een letter die ervoor zorgde dat de

en sneeuwstormen.

eindeloze lap tekst werd onderbroken en daardoor beter

Gebruik de nieuwe animaties
en het lesmateriaal van
De Hollandsche Molen.

kantelen aan de drie uiteinden. “En bij wat voor soort verhaal

leesbaar. Een letter die opviel. Dit opvallen kan op heel veel

Ideeënrijkdom

manieren. Als je alleen al naar de vorm kijkt, kun je een letter

Benjaminsen heeft

op talloze wijzen maken: strak, hoekig, rond, sierlijk, open,

gemerkt dat dit

gesloten. Wij gaan ook een beginletter maken. Om je te

soort spelletjes veel

op weg te helpen gaan we een spel spelen: een knipspel”.

leerlingen helpt bij

Zo start Benjaminsen haar les beeldende vorming. Ze laat

het bedenken van

daarbij afbeeldingen van boekverluchtingen en lettertypen

ideeën. Ze voelen

zien om de culturele kaart van leerlingen uit te breiden en

zich vanwege, of

om ze te inspireren. Al snel zijn de leerlingen druk aan het

misschien wel dankzij,

knippen. In vijf minuten tijd ontstaat een rijke verzameling

de spelregels niet

van robuuste, ranke, hoekige, knoestige, strakke en bolle E’s

geremd. Ze schieten

en e’s.

niet in de kramp
omdat het in één keer goed moet zijn. Met dit type korte

Ervaar daarna een molen in het echt
en kom op bezoek!
Vele molens ontvangen met plezier
uw schoolklas voor een rondleiding.

spelletjes ontdekken leerlingen dat ze hun ideeën vrij mogen
laten komen. Alles is goed, je hoeft er niet meteen iets van
te vinden. En dat zie je direct terug. Er is geen belemmering.
Leerlingen zijn niet bang dat ze het niet kunnen. Ook
ontdekken ze dat het delen van ideeën nog meer ideeën
oplevert. Je hoeft jouw vondst niet af te schermen. Het kan

Kijk op molens.nl.

juist de inspiratie zijn voor nieuwe ingevingen.
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Van divergeren naar convergeren

Bouwsteen onderzoek

Één spel, een veelvoud aan lessen

De fase na de ideeënstorm is minstens zo belangrijk. Het

De verschillende, op spel geïnspireerde werkvormen die

Alleen al met deze ene bouwsteen ‘Letters knippen’

vormt de overgang van divergeren (ideeën bedenken) naar

Benjaminsen samen met Robert Stieltjes ontwikkelde,

zijn talloze lessen te geven. Wat dacht je van de les

convergeren (keuzes maken). Samen kijken naar alles wat

probeerden ze samen uit op basisscholen en bij

‘Schrijven als een monnik’ waarin leerlingen als een

er is gemaakt en uit de veelheid een oplossing kiezen die

pabostudenten. En wat bleek, er was zoveel animo

Middeleeuwse kloosterling een letter verluchten.

past bij wat jij als maker wil vertellen. Daarvoor zijn speelse

voor dat de spelletjes nu onderdeel zijn van het

Of de les ‘Stem op mijn partij’, waarin ze een logo

reflectievragen heel geschikt. De ene leerling groepeert

onderwijsplatform Creëer en Leer. Zowel bij de lessen voor

bedenken voor een politieke organisatie. Bij de les

een paar werkstukken, de rest van de klas raadt waarom

beeldende vorming als bij drama komen ze terug in de

‘Dit zijn de namen’, worden leerlingen uitgedaagd

ze gegroepeerd zijn. Herhaal de vraag een aantal keer,

bouwsteen onderzoek. Leerkrachten zijn er enthousiast

het namenmonument in Amsterdam van unieke

want je kunt op heel veel verschillende criteria een groepje

over. Zo vertelde juf Inge van de Willibrord-school: “Ik vond

naamplaatjes te voorzien. Of je laat leerlingen met

samenstellen. Vaak is er een leerling die alweer een

het altijd lastig als leerlingen het idee van hun buurman

de les ‘Chocoladeletter’ een nieuwe letter voor

groepering heeft bedacht nog voordat je de vraag hebt

of buurvrouw overnamen. Maar met de bouwsteen

Sinterklaas ontwerpen. Bij al deze lessen ontdekken

gesteld. Zo doet iedereen mee en kan ook iedereen zijn

onderzoek kan ik ze goed op weg helpen in het bedenken

leerlingen dankzij het knipspel dat hun eerste idee

eigen mening vormen.

van hun eigen ideeën”.

niet altijd het beste idee is en dat beelden niet van
het ene op het andere moment ontstaan, maar dat

Opbouw van de les

een beeld onder hun handen mag groeien.

Dat leerlingen geneigd zijn direct van opdracht naar
eindresultaat te gaan, heeft niet alleen te maken met

Nog een keer

een gebrek aan creatieve vaardigheden. Ook de

Terug naar de les met de letter E. De leerlingen kiezen

opbouw van een les doet ertoe. Leerkrachten

op basis van de criteria van de opdracht én hun

voelen de druk van hun lesprogramma
en slaan de onderzoeksfase en een

liever wat minder lessen mét
onderzoeksfase dan meer
lessen zonder. Dit sluit
ook aan bij de huidige

en
r
e

eigen voorkeuren een letter die ze verder uitwerken.
Daarvoor mogen ze in dit geval versiering aanbrengen
met stift. Benjaminsen geeft de leerlingen een apart

ren
te

over. Benjaminsen adviseert:

eva
lu

tussentijdse beschouwing vaak

ori
ën

vel papier om daarop verschillende arceringen uit
te proberen. “Juf, nu kunnen we toch nog een keer
dat spel spelen?”, vraagt een van de leerlingen. Kijk
zo’n leerling heeft niet één maar honderd stappen
gezet. Hij heeft ontdekt dat het spel eigenlijk een

onderwijskundige visie

creatieve vaardigheid is die je op talloze manieren en

voor de kunstvakken: de

momenten kunt inzetten.

reﬂectie

procesgerichte didactiek.
Leerkrachten die de kracht
van de onderzoeksfase bij

en
r
e

over.

en
ek
zo

slaan deze fase nooit meer

ond
e
r

hun leerlingen hebben gezien,

Meer info:
Voor meer informatie over de op spel
gebaseerde werkvormen van Creëer en Leer
mail of kijk op de website:

ui
t
v
o

m.benjaminsen@creeerenleer.nl
www.creeerenleer.nl
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Vernieuwend lesmateriaal volgens de
procesgerichte didactiek
Lessen voor groep 1 t/m 8. Ideaal voor
thematisch werken. Sluit aan bij methodes
zoals: Blink, IPC, Leskracht, 4xWijzer, Lijn 3.
Alle lessen zijn inclusief aantrekkelijke videoclips voor leerling én leerkracht.

beeldend

ZIE DE
VAN GOGH
IN JEZELF

drama

Schaf een gratis
proefabonnement
aan!

www.creerenleer.nl

Zie Vincent op school of in het
museum: vangoghmuseum.nl/po

Vincent van Gogh, Zelfportret met grijze vilthoed, 1887. Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

Creativiteit voor iedereen

Informatieve en creatieve lessen
voor het primair onderwijs.
Goed te combineren met
andere vakken op school.

Ontdek kunststreken
jouw

Uniek vormgegeven digitale
lesopdrachten, direct klaar
voor gebruik.

Creëren
doet leren

Beeldend

Opbouwende leerlijnen voor
groep 1 t/m 8. Voor elke vorm
van onderwijs toepasbaar.

Fusie Museon
en Omniversum:
Samen laten we met nog meer impact zien
hoe mooi de aarde is.

Stimulerend

P r o d u c t i e s

STarty

Opbouwend

Fantasierijk

Museon-Omniversum wordt dé plek waar
je aan de slag gaat om held op jouw planeet
te worden. Waar je geraakt wordt door

Informatief

Benieuwd? Voor informatie,
brochure en proeflessen ga
naar ceciel@jufceciel.com

indrukwekkende films en uitdagende

One planet Festival (vanaf maart 2022) is een bruisende

activiteiten voor een betere wereld.

in de verschillende areas hoe we samen de wereld

plek waar je zelf de handen uit de mouwen steekt! Ontdek
leefbaar, eerlijker en gezonder kunnen maken. Help

Deze nieuwe combinatie neemt de Duurzame

bijvoorbeeld mee met het oogsten van microgroenten en

Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als

denk mee over hoe jij wilt dat jouw woonomgeving eruit

uitgangspunt en we laten vooral zien wat ‘praktische

ziet in 2030.

oplossingen voor de planeet’ zijn.

Innovatieve
BeVo methode

www.ontdekjouwkunststreken.nl

Het Museon richtte zich de afgelopen jaren al meer op

Tussen al deze activiteiten door kun je even ontspannen

duurzaamheid, wereldoriëntatie en aardrijkskunde, met

bij een van één de inspirerende grootbeeldfilms in

One Planet Expo als belangrijkste expositie. Omniversum

One Planet Digital Dome. De grootbeeldfilms worden

had ‘respect voor de planeet’ als credo. De films die

geprojecteerd op een koepelscherm zo groot als een half

getoond worden in de enorme koepelzaal gingen onder

voetbalveld! Ze brengen je naar de mooiste en meest

meer over de oceanen en Antartica.

bijzondere plekken op aarde en inspireren je de aarde

Schoolbezoek aan Museon-Omniversum

mooi en leefbaar te houden.

Tijdens een schoolbezoek aan ons 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, Festival en Digital Dome.
In One Planet Expo maak je een ontdekkingsreis langs de
zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s),
opgesteld door de Verenigde Naties. Je ontdekt voor
welke uitdagingen de mensheid staat en wat je er zelf
aan kunt bijdragen; van voedseltekort en megasteden, tot
overbevissing en racisme.

Meer info:
Ontdek de educatieve mogelijkheden
op onze website of neem direct contact
met ons op via educatie@museon.nl of
070-3381463
www.museon.nl/onderwijs
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MAAK MET JE LEERLINGEN EEN WERELDREIS EN
Museumlessen
Groep 3 t/m groep 8

ONTDEK HET WERELDERFGOED
Je hoeft niet altijd ver weg om het te vinden. Ook in onze eigen omgeving staan bijzondere (natuur)
gebieden of gebouwen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Ze zijn van uitzonderlijke universele
waarde. Wat dit betekent wordt uitgelegd in het lesmateriaal over Werelderfgoed.
Het lesmateriaal en de hierbij aansluitende serie van Het
Klokhuis over Werelderfgoed zijn speciaal ontwikkeld
voor leerlingen van 10 tot 15 jaar in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Het pakket bestaat uit
3 lessen, opdrachten voor leerlingen en een handleiding

Het museum heeft voor
leerlingen in het primair
onderwijs diverse lesprogramma’s.
Mail of kijk voor meer informatie:

educatie@bdmuseum.org
www.bdmuseum.nl/onderwijs
BELASTING & DOUANE MUSEUM
PARKLAAN 14-16 3016 BB ROTTERDAM WWW.BDMUSEUM.NL

voor leerkrachten.

Insteek
De insteek van het lesmateriaal is de unieke waarde van
ons Werelderfgoed. Wat is Werelderfgoed? Waarom is het
van belang het Werelderfgoed te kennen? Door leerlingen
bewust te maken van de uitzonderlijke universele waarde
van deze wereldschatten leren ze over de culturele diversiteit en verscheidenheid in de natuur. Een beter begrip
voor deze verschillen, zorgt voor meer respect voor elkaar.

UNESCO Werelderfgoed
Waddenzee – Fotograaf
Renate de Backere

“

Stuk voor stuk plekken om te waarderen,
van te leren en te genieten

Wat is Werelderfgoed?
Werelderfgoed is OF een uniek natuurgebied (natuurlijk
erfgoed) dat nergens anders in de wereld terug te vinden
is, zoals bijvoorbeeld: de Grand Canyon, het Great Barrier
Reef en bij ons de Waddenzee. OF een bouwwerk (cultureel erfgoed) dat door mensen is gemaakt, bijvoorbeeld
gebouwen zoals paleizen, molens, piramides, De Chinese
muur of dichterbij ons de grens van het Romeinse rijk.

Werelderfgoed ben je niet zomaar!
Alleen UNESCO kan erfgoed benoemen tot Werelderfgoed. Het is geen verkiezing, maar een lang proces. Mensen uit verschillende landen beslissen samen wat wordt
toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst.
UNESCO Werelderfgoed
Schokland en omgeving
© Museum Schokland

Meer info:
Doelgroep: 10-15 jaar,
dus ook onderbouw VO
Duur: 3 x 90 minuten
Kijk voor meer informatie op:
werelderfgoed.nl/onderwijs
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BOOM ROOS VIS, OVER LEREN LEZEN
EN LEESPLEZIER

boom
ro os

vis

over leren lezen
en leesplezier

Lezen is een heel bijzondere vaardigheid: als je het eenmaal
kunt, kun je nooit meer níet-lezen. En dat is maar goed ook,
want lezen verandert je leven.
Maar lezen is niet alleen bijzonder en belangrijk, maar vooral
ontzettend leuk! In onze tentoonstelling ‘boom roos vis, over
leren lezen en leesplezier’ is daarom volop aandacht voor
leesplezier.
In onze educatieve programma’s staat het samen creëren van
verhalen centraal. Voor alle groepen van het basisonderwijs
zijn uitdagende, creatieve en spannende programma’s
ontwikkeld. In het Letterbos spelen kinderen met letters en
duiken ze in een woud van levensgrote illustraties. Er wordt
voorgelezen en gedanst met letters, er worden hoorspelen
gemaakt en verhalen geschreven. Er is zelfs een speurtocht
met een bezoek aan de Griezelbus-escaperoom van Paul
van Loon!
Kijk op onderwijsmuseum.nl/educatie voor de volledige
programmering.

Burgemeester de Raadtsingel 97 - Dordrecht
www.onderwijsmuseum.nl

Extra leuk: een aantal programma’s
kan ook bij u op locatie worden
verzorgd.

ONBEKEND WERELDERFGOED –
DE MOEITE VAN EEN BEZOEK WAARD
3 ONBEKENDE LOCATIES DIE HET PREDIKAAT HEBBEN OF VERDIENEN...
Door: Sjoukje Dijkstra

Nederland heeft welgeteld tien locaties die door
UNESCO zijn aangemerkt als werelderfgoed.
Locaties die het bezoeken waard zijn, voor
jong é n oud. Daartussen zit ook heel onbekend
werelderfgoed. Wat te denken van de Kolonieën
van Weldadigheid in Drenthe en Naarden Vesting
- als onderdeel van de Hollandse Waterlinie? En
dan zijn er nog die pareltjes in Nederland die het
predikaat Werelderfgoed zeker verdienen, maar
het (nog) niet hebben. Bijvoorbeeld Strijp-s in
Eindhoven....
Gids Irene verzorgt rondleidingen op Strijp-S

1. Strijp-S Eindhoven
Irene Fuchs van Groepsprogramma’s Eindhoven 247 staat zelf

geschiedenis weet ze veel te vertellen: “Het grootste gedeelte

aan de wieg van de culturele ontplooiing van Strijp-S, een wijk

van de gebouwen op Strijp-S is gebouwd tussen 1915-

en voormalig bedrijventerrein in Eindhoven. Toen haar bijna

1930, met name de Hoge Rug gebouwen aan de huidige

twee decennia geleden werd gevraagd om mee te denken over

Torenallee, het Klokgebouw aan de Philitelaan, Ketelhuis

het gebied, gingen haar handen jeuken en zag ze het direct voor

en Machinekamer, en het Natuurkundig laboratorium,

zich: hoe het zou kunnen zijn. Als dochter van een voormalige

waar onderzoek en ontwikkeling plaats vond. Het terrein

Philips-medewerker, zag ze potentie in het gebied, dat inmiddels

stond destijds bekend als ‘verboden stad’, het was slechts

een combinatie is van industrieel, urban, wonen en werken-

toegankelijk voor medewerkers Philips. In hoogtijdagen

cultuur en veel geschiedenis ademt. Fuchs verzorgt zelf al zeker

waren dat er 12.000.” Zelf kwam ze er voor het eerst, toen

15 jaar rondleidingen. Dat het terrein ook zoveel van haar eigen

het nog afgesloten was. Ze was er op uitnodiging en vond het

familiegeschiedenis in zich heeft verweven, maakt haar liefde

fantastisch.

ervoor des te groter.
Helaas is er voor de groep die ze nu rondleidt geen tijd om
De tourguide is net bezig een diverse groep (van een lokaal

de Machinekamer binnen te gaan, waar momenteel volgens

bedrijf) een rondleiding te geven over het terrein. Over de

Fuchs de lekkerste chocolade gemaakt wordt. “Op Strijp-S
zijn unieke horeca- en retailconcepten te vinden.” Ze vertelt

Kenmerkend beeld van Strijp - S, waar cultuur, industrie en wonen
zich op unieke mengen

dat Philips zich destijds bij de verkoop van het terrein in 2004
zich verkeek, door de belofte de verontreinigde grond schoon
te maken. “Het werd een meerjarentraject, waarbij Philips een
soort wasmachine (Sanergy) creëerde om de grond schoon te
maken. Effectief, maar dit heeft tijd nodig.”
Een jonge student die meeloopt met de tour, vindt het erg
interessant. Hij woont nu al een paar jaar in Eindhoven en
neemt deel aan de tour om meer over Strijp-S te weten te
komen. Dat deze tours gegeven worden, vindt hij belangrijk.
“Veel jongeren weten niet meer hoe dat ging, en hoe ze
hier bijvoorbeeld radio’s maakten. Ze weten nauwelijks nog
wat een radio is. Het zou dus wel goed zijn als ook klassen
meedoen met dergelijke tours.” Dat is ook zeker mogelijk.
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Aan het einde van de route is dan de bedoeling dat ze de
puzzelbox kunnen open maken. Het mooie is dat begeleidende
leerkrachten handvatten meekrijgen om in de klas dingen te
bespreken en die aan thema’s op te hangen: geschiedenis en
maatschappijleer bijvoorbeeld.” Geerts, die vanaf het begin bij
het museum betrokken is, maakt desgewenst ook programma’s
op maat. Toen hij hier begon wist hij nog niets over het gebied.
“Dat heb ik allemaal tijdens mijn werk geleerd.” Hij voelt zich
bevoorrecht hier te mogen werken. “Wist je dat de koloniën
vanaf het begin ook het European Heritage label hebben? Dat
gaat over de kernwaarden van de Europese Gemeenschap. Als
je bijdraagt aan de Europese manier van denken en democratie,

Het museum de Proefkolonie
Foto: Alfred Geerts

kom je daarvoor in aanmerking.”

3. Nederlands Vestingmuseum
Weinig mensen weten dat Naarden-Vesting - als onderdeel
Naarden Vesting is als onderdeel van de
Hollandse Waterlinie Werelderfgoed

Het gidsenteam van Eindhoven247 leidt hier geregeld klassen

Ook voor jongeren en kinderen is spreekt de werelderfgoed

van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - sinds juli 2021 ook het

rond, altijd in samenspraak met de school. Zo wordt de tour

locatie aan. “Wat mooi is dat tussen de manier van denken over

Werelderfgoed predicaat heeft. Met twee grote festivals - het

afgestemd op de leerbehoefte van de klas. Een tour kan dan

armoede toen, parallellen zijn met het heden. Binnenkort komen

Fotofestival Naarden en het Erfgoedfestival - kwamen er flink

bijvoorbeeld gaan over thema’s als duurzaamheid, stedelijke

hier mensen wonen, die willen jongelui uit de Randstad hiernaar

wat bezoekers op de vestingstad af deze zomer. Directeur Pieter

herontwikkeling, industrieel erfgoed of de Tweede Wereldoorlog.

toe halen, om ze uit de diepe armoede te trekken, en een andere

Koudijs van het Vestingmuseum vindt het lastig om nu die cijfers

groen en authentiek. Historisch gezien is het heel interessant te

Als het aan Fuchs ligt zou Strijp-s best betiteld mogen worden als

omgeving te bieden. Met als doel dat ze weer structuur in hun

te meten en te duiden. “Het zal er ongetwijfeld aan hebben

weten wat de oorspronkelijke functie is van het landschap. Maar

Werelderfgoed. Het zou niet misstaan, het is vrij uniek.”

leven krijgen. Dat doet me denken aan hoe het 200 jaar geleden

bijgedragen. Veel mensen bleven deze zomer ook in eigen land.

ook vanuit de geschiedenis is het interessant de krijgshistorie te

ging. Mensen kregen ook toen hier een nieuwe kans.”

Daardoor was er ook meer drukte.”

bekijken. Vanaf de Spanjaarden tot de periode in 1945, waarna

De Koloniën van Weldadigheid in Drenthe zijn sinds afgelopen

Juist die parallellen leveren volgens hem interessante gesprekken

Hij verwacht wel extra toeloop van buitenlandse toeristen

te interneren. De vesting werd ook eind van de Franse tijd

zomer benoemd als Werelderfgoed van UNESCO. In totaal zijn

op met scholieren. “Bij de introductie van het museum nemen

die Werelderfgoedlocaties afgaan. Dat Naarden nu onder

belegerd. Tot 1940 was Naarden een garnizoensplaats. Door

er zeven koloniën in Nederland en Vlaanderen. In Drenthe zijn

we ze mee terug in de tijd. Je belandt in armoede in een stad

Werelderfgoed valt biedt volgens hem wel extra zekerheden,

de strategische ligging ten op zichte van Amsterdam kon de

dat Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen. Samen

en wordt meegenomen naar een kolonie. In spelvorm proberen

maar zegt hij: “In principe was Naarden al rijksmonument. Dus

toegangsweg naar Amsterdam verdedigd worden.” Koudijs is erg

vormden ze één systeem om groepen armen op te vangen. Vier

we dan duidelijk te maken wat het betekent om kolonist te

deels waren die zekerheden er al. Daarnaast is het wel prettig.

te spreken over de Werelderfgoed status van Naarden en vindt

van de zeven hebben inmiddels het predicaat Werelderfgoed.

zijn. Voor middelbare scholen heeft het museum het Cryptex

Het helpt in de fondsenwerving, bij aanvraag van subsidies. Als

het op z’n plek: “Het is uniek. Niet alleen als onderdeel van de

Het verschil met ander werelderfgoed is volgens Alfred Geerts

complot. Langs een van drie thema routes - adel, arbeiders en

museum willen we verbouwen om medio maart een nieuwe

Hollandse Waterlinies, maar als stad ook.”

van Museum de Proefkolonie dat deze locatie het denken over

industrialisatie - kunnen kinderen het landschap ontdekken.

presentatie neer te zetten. Officieel gaan we dan 1 april open.”

2. De koloniën van weldadigheid

Naarden vesting ook gebruikt werd om oorlogsmisdadigers

armoede compleet heeft veranderd. “Eerst was het de eigen
verantwoordelijkheid van een stad of een dorp om te dealen met

Vanuit de lucht bekeken, heeft Naarden een stervorm, met

armoede. 200 jaar geleden ontstond hier een andere manier

zes uitgebouwde verdedigingswerken, ofwel bastions. Het

van denken. Het werd een soort nationale verantwoordelijkheid,

Nederlands Vestingsmuseum is ondergebracht op bastion

gepusht door de koning en de regering. Het was daardoor niet

Turfpoort. Alleen dit is toegankelijk voor publiek, in kazematten

meer ieder voor zich. We zeggen daarom ook wel vaak: ‘Dit was

zijn de exposities van het museum ondergebracht.

de voorloper van de verzorgingsstaat.’ Dat is misschien een
boude claim, maar er zijn wel degelijk goede argumenten voor te

Wat Naarden volgens de museumdirecteur uniek maakt, is

verzinnen.”

dat het als een van de weinige plaatsen nog in dezelfde staat
verkeerd als in de Gouden Eeuw. “Alle vestingsteden tot 1850

Direct toen de Koloniën van weldadigheid het predicaat

- dat zijn er meer dan 100 - zijn eind 19e eeuw grotendeels

Werelderfgoed kregen, gingen de bezoekerscijfers ook omhoog.

ontmanteld. Als je kijkt naar een grote vestingstad als

Geerts geeft aan hier blij mee te zijn, maar vindt vooral de status

Gorinchem, dan liggen de nieuwbouw en de A15 er grotendeels

die het gebied meekrijgt interessant. “Een paar jaar geleden

tegenaan. Daardoor is daar het historisch karakter minder

toen we begonnen, kwamen we voort uit een klein lokaal

authentiek dan in Naarden.”

erfgoed museum. Het museum was een lokale trots, maar
veel mensen kenden het niet, terwijl het zo bijzonder is. Nu het

Afhankelijk van de vakrichting van het schooluitje -

werelderfgoed is, merk je dat mensen het meer waarderen om

cultuuronderwijs of geschiedenis - adviseert Koudijs over de

wat het is. Het museum geniet veel bredere bekendheid. Sinds

uitjes die het meest interessant zijn. “Zo kun je leerlingen laten

de Werelderfgoed-status is dat zelfs geëxplodeerd.”

nadenken over de plek waar zij zelf wonen. Hoe kun je duiding
geven aan het landschap? Bij de vesting waren verboden
Het gebied van de koloniën van Weldadigheid ademt geschiedenis
Foto: Alfred Geerts
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kringen waarvoor bouwbeperkingen golden in verband met de
schootsvelden. Daarom is de regio rond de vestingstad redelijk

De Utrechtse Poort van Naarden vesting
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GRatIS buSveRvoeR
naaR het RĲKSmuSeum
vooR de hele KlaS

Geef een permanente boost aan
het kunst- en cultuuraanbod
Stel je voor: je zit een heel jaar lang in een klas

schoolgeneraties van kunnen profiteren!

waar de Nachtwacht op groot formaat aan de

Vraag de brochure aan of kijk voor

muur hangt. Zelfs als er de rest van het jaar

meer informatie op onze website.

niet veel aandacht aan het schilderij wordt

Of volg ons op Instragram:

besteed, zal dit kunstwerk zich blijvend in je

#oudemeestersindeklas

geheugen nestelen. En dát is precies het doel
van de Oude Meesters in de Klas-collectie!
Langetermijninvestering voor vele
schoolgeneraties
Met acht zorgvuldig geselecteerde
kunstwerken inclusief informatieve
lesbrieven was het nog nooit zó
eenvoudig om het kunst- en
cultuuraanbod op school permanent
te vergroten.
De kunstwerken zijn na aanschaf eigendom
van de school. Dankzij de kleurgarantie
van tien jaar is de aanschaf van de
Oude Meesters in de Klas-collectie een
echte langetermijninvestering waar vele

Meer info:
www.oudemeestersindeklas.nl

Wandelen over de
wallen van een
echt Romeins fort,
bovenop UNESCOwerelderfgoed.
Dat kan alleen bij Museum Hoge Woerd, hét
Archeologiemuseum van Utrecht. Gehuisvest

BOEK
NU!

Na jaren als ridder in een

in Castellum Hoge Woerd biedt het museum

themapark gewerkt te hebben,

een eigentijdse herbouw van een Romeins

wist oprichter Paskal Peemen

fort dat ooit op deze plek gestaan heeft. In

het zeker: ‘Ik wil kinderen in

dit interactieve en speelse museum komt de

verwondering brengen en door

geschiedenis van de Romeinen tot leven. Voor

belevingsonderwijs laten

het gehele primair onderwijs heeft het museum

bewegen’. Zo ontstond Ridders op School

Voor scholen die met alle leerlingen

een speciaal educatief programma ontwikkeld

waarmee echte ridders de geschiedenis

tegelijk een feest- of themadag willen

met verschillende keuzemogelijkheden.

tot leven brengen.

organiseren, is Project Camelot een

Binnen dit programma staat archeologie en

unieke ervaring waarbij groep 1 tot en

de Romeinse tijd centraal. Ontdek zelf wat er

met 8 mee kunnen doen.

allemaal te zien en te beleven is binnen en

Tijdens de Schildknapentraining leren
de kinderen in een uur over wapens,

buiten de muren van dit imposante fort.

harnassen, zwaardvechten en boogschieten

Met het ruime aanbod aan educatieve en

op het schoolplein of een grasveldje

vermakelijke activiteiten, is Museum Hoge Woerd

in de buurt van school. Het kan ook in

het bezoeken meer dan waard!

een grote gymzaal en aan maximaal 12

RĲKSmuSeum.nl/PO

klassen op een dag gegeven worden.

Meer info:
www.museumhogewoerd.nl

De ridders kunnen ook als vervanging

RĲKS MUSEUM
FOUNDER

HOOFDSPONSOREN

EDUCATIEVE PARTNER

in gezet worden. Als de ridders een
hele lesdag voor de klas staan, geven zij
Ridderkunde. De leerlingen krijgen de
Schildknapentraining, geschiedenisles,
uitgebreide wapenleer, maken een
wapenschild en sluiten af met een quiz.

Meer info:
www.riddersopschool.nl
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STET Education in Den Haag biedt Engelstalige

The
English
Theatre

Education

SPELEN
MET DE
ENGELSE
TAAL IN
DE KLAS

theaterworkshops voor zowel basis als
voortgezet onderwijs. De diverse programma’s
van professionele, Engelstalige acteurs,
inspireren jaarlijks 2400 kinderen en jongeren
van 4 tot 26 jaar.
STET’s expertise ligt in het bieden van een veilige
omgeving met ruimte voor verbinding tussen
workshopleider en deelnemers en de kinderen
onderling. Waarbij kinderen leren spelen met de
Engelse taal en hun eigen creativiteit ontwikkelen.
De programma’s variëren van ‘storytelling and
identity workshops’ tot Dickens workshops en
interactieve dieren workshops voor de
jongsten.
Heeft u een specifieke vraag of voorstel?
We ontwikkelen graag een programma
op maat. En met de code “ICCGids2022”
krijgt u 10% korting op uw gekozen
activiteit.

Meer info:
www.theenglishtheatre.nl

Ontdek het
Watersnoodmuseum!
Het Watersnoodmuseum zit boordevol

wĳ maken een feest van theater op uw school
einde schooljaar
jubileum
afscheid
viering
of...

waargebeurde verhalen over de
Watersnoodramp van 1953 en de
wederopbouw daarna. Wist je dat het
museum gevestigd is in de originele caissons

Museumlessen
Groep 3 t/m groep 8

Leren is nog
nooit zo leuk
geweest!

(golfbrekers) die zijn gebruikt voor het sluiten

Taal is saai? Hoezo? Marco Emmerig

van het dijkgat bij Ouwerkerk in 1953?

van Tune4U zingt, rapt en drumt met taal
op vette popsongs en dat is superleuk!

Stap terug in de tijd en leer over wat

Op ‘MUZIKAAL met TAAL’ leren de kinderen

er precies is gebeurd tijdens deze

via digitale workshops allerlei vakken en

verschrikkelijke rampnacht. Volg een van de

onderwerpen door te zingen en te rappen

uitdagende jeugdroutes, waarbij je met allerlei

met Shout Outs!

opdrachten aan de slag gaat.

Meer info:
www.muzikaalmettaal.nl

Zo wordt het veel leuker en makkelijker
En wat als het water komt? Wat zou jij

voor de kinderen om te leren. En als je dat

doen als jouw huis overstroomt? Speel

ook nog eens kunt doen op groovy beats

verschillende games om meer te weten te

dan wordt het echt een feest. Leren is nog

komen over waterveiligheid. Want de strijd

nooit zo leuk geweest!

tegen het water is van altijd!
Kijk in de webwinkel voor diverse
Het museum heeft voor
leerlingen in het primair
onderwijs diverse lesprogramma’s.

Kom jij het Watersnoodmuseum ontdekken?

workshops op het gebied van;

Met de herinneringen aan toen, de lessen die

De werkwoordspelling, Voorzetsels, STAAL,

we hiervan geleerd hebben, kijken we graag

Fonetische Letters, Weetjes over Tijd, De

met jullie naar de toekomst.

Gouden Eeuw, Gewicht, Inhoud en Afstand,
Op en Aftrekken t/m 10, De Tafels t/m 10,

Mail of kijk voor meer informatie:

educatie@bdmuseum.org
www.bdmuseum.nl/onderwijs

www.arnohuibers.nl - a.h@on.nl

BELASTING & DOUANE MUSEUM
PARKLAAN 14-16 3016 BB ROTTERDAM WWW.BDMUSEUM.NL

Meer info:
www.watersnoodmuseum.nl

Procenten en Breuken, Erfgoed thema’s
als Van Baby Tot Nu, Familie en Huisdier,
Samengestelde Woorden, Tijdmachine, Waar
kom jij vandaan?
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MET ALLE LEERLINGEN GENIETEN VAN

EEN FESTIVAL OP SCHOOL

Kunsteducatie Nederland organiseert al jaren

leerlingen de inhoud van het festival

festivals op scholen door heel Nederland.

op school bedenkt, ontwerpt en

Voor 30 tot 1500 leerlingen, gekoppeld aan

uitvoert.

bijzondere thema’s of om een jubileum te
vieren. Tijdens een festival worden de school

Een Festival op School is dé manier

en het schoolplein omgetoverd tot een echt

om een jubileum te vieren of om

festivalterrein. Hier zijn hippe foodtrucks

kunsteducatie een plek van formaat

te vinden, een mega stormbaan, sfeervolle

te geven binnen jouw school. In plaats

aankleding en toffe artiesten op een groot

van losse workshops door het jaar

podium. Daarnaast krijgen leerlingen de

heen bundel je de activiteiten en maak

ruimte om hun talenten te laten zien.

je er een compleet evenement van
voor iedereen die betrokken is bij jouw

Naast de festiviteiten wordt het festival

school!

aangevuld met workshops van professionele
kunstenaars uit het brede culturele aanbod

Festival op school is onder andere te

van Kunsteducatie Nederland. Elk festival is

bekostigen vanuit CJP budget.

een project op maat, zodat de inhoud zo goed
mogelijk aansluit bij de leerlingen en docenten.
In het ontwerpproces van het festival op
staat de leerling centraal, dat betekent dat
Kunsteducatie Nederland samen met de

www.skillsforkids.nl

info@ skillsforkids.nl

Meer info:
www.kunsteducatienederland.nl
www.festivalopschool.nl

070-8509955

Een creatieve
themadag

GA HET
AVONTUUR
AAN BIJ HET
THEATERSCHIP!

is de oplossing voor
ziektevervanging!!
Sparkle* Support ontzorgt en ondersteunt
scholen m.b.t. ziektevervanging door het
inzetten van creatieve (inval)docenten.

De organisatie van het jaarlijkse KinderMuziekFestival biedt samen met het
muziek- en theatergezelschap Samba Salad een uitgebreid programma met
workshops en concerten voor het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs.

Daarnaast zijn deze docenten ook inzetbaar
voor andere leuke, leerzame creatieve
lessen. Te denken valt aan bijvoorbeeld:

Cultuureducatie

schilderen, tekenen, theater, techniek of
weerbaarheidslessen.

Het Theaterschip herbergt sinds 2006
de Theaterschool van Deventer en

Theaterschool

Dit kan in de vorm van een:

landsdeel Oost. Naast theaterlessen

Op onze Theaterschool wordt na

• Workshop

bieden wij verschillende cultuureducatie

schooltijd wekelijks lesgegeven aan

• Themadag

programma’s aan! Met deze

kinderen en jongeren vanaf groep 6 van

• Cultuurdag voor de

cultuureducatie programma’s is het

het basisonderwijs tot en met (jong)

Theaterschip actief in het PO, VO en MBO

volwassenen tot 30 jaar. Jaarlijks vinden

onderwijs. De vraag vanuit het onderwijs

meerdere jongeren van de Theaterschool,

lessenreeks op basis van

is daarbij voor ons leidend.

nadat zij klaar zijn met het voortgezet

verschillende technieken.

Wij bieden programma’s aan binnen

onderwijs, hun weg naar het mbo of hbo-

de disciplines theater, dans, beeldend,

kunstvakonderwijs.

Kijk voor de mogelijkheden op de website

tekst en muziek. Denk hierbij aan

Kijk voor meer informatie op de website

of neem contact
om
de mogelijkheden
Workshops
zijn inop
het
Engels.
Voor jonge

voorstellingen, workshopdagen,

of mail voor vragen of aanvragen naar

te bespreken.
kinderen
zo nodig in het Nederlands.

projectweken en theater/dansleerlijnen.

info@theaterschip.nl

De programma’s die wij aanbieden zijn
op maat gemaakt en worden altijd in

www.theaterschip.nl

gehele school
• Creatieve proeverij:

Themadag
al vanaf

€ 395,all in

www.zoezulu.com
www.sparkle-support.nl

overleg in elkaar gezet met de school.
45
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Ontdek de
wereld van de
wetenschap!

Volg één van de onderwijsprogramma’s over wetenschap
en techniek*, doe mee aan een
workshop of kom buiten spelen
in Waterland Boerhaave.

*zowel voor primair als voortgezet onderwijs!

Meer informatie vind je op rijksmuseumboerhaave.nl

LEIDEN
Gratis
basiss voor
chole
n!

Meer weten,
meer zien
in het museum, online of in de klas
Beleef de oudheid in het Rijksmuseum van Oudheden.
Van het Oude Egypte, Griekse mythen en Romeinse Keizers
tot de prehistorie en middeleeuwen in Nederland.
Er zijn programma’s voor alle leerjaren van het primair onderwijs,
óók online via live stream. Kijk op rmo.nl/onderwijs.

DE MISSIE: VER WEG
EN TOCH DICHTBIJ GRATIS
BINNENKORT OP JOUW SCHOOL?
In een levendige voorstelling met livemuziek en beeldreportages
vertelt dochter Marlies het verhaal van haar veteranengezin.
Haar vader is net terug uit Afghanistan. We volgen hen tijdens zijn
uitzending en na thuiskomst.
De voorstelling is voor scholieren van 10 tot 14 à 15 jaar, duurt 45 minuten, past bij
burgerschapsvorming, CKV, geschiedenis, thema’s als ‘Vrede en Veiligheid’ en leent zich
goed voor discussie met de leerlingen. Als extra kan een gastles van een veteraan in de
klas worden geboekt. ‘De Missie’ is een initiatief van het Nationaal Comité Veteranendag
en wordt gratis uitgevoerd voor grotere groepen leerlingen (250-600).

i
Founder

Voor meer informatie en reserveren

info@veteranendag.nl
Organisatie

Hoofdpartner

u

Bekijk de trailer

www.veteranendag.nl/demissie

