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Lesgeven over werelderfgoed:

schotel uw leerlingen een wereldgerecht voor

Hoe zet je Nederland op de kaart? Als waterland, ontworpen en innovatief
land. Wat maakt Nederland bijzonder? Hoe is Nederland verbonden met de
rest van de wereld?
De Nederlandse Werelderfgoederen laten dit zien. Deze bijzondere monu-
menten en unieke natuurgebieden bepalen onze sociaal-culturele identiteit.
Door jongeren bewust te maken van de cultuurhistorische waarde van het
erfgoed in hun eigen omgeving, leren ze de eigen cultuur en identiteit beter
begrijpen.
Door ook over werelderfgoed buiten Nederland te leren, zien ze bovendien
wat andere landen en culturen uniek maakt. Uw leerlingen krijgen een
wereldgerecht voorgeschoteld, vertaald in lessen over werelderfgoed.

Daartoe is een handleiding ontwikkeld voor docenten en lerarenoplei-
ders. Met deze handleiding kunt u leren lesgeven over werelderfgoed.
De lessen zijn geschikt voor leerlingen van 8 t/m 15 jaar, de bovenbouw
basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs.
We geven nu in een aantal stappen weer hoe u aan de slag kunt met
werelderfgoededucatie.

Ingrediënten:
– 9 x werelderfgoederen in Nederland
– werelderfgoederen wereldwijd (keuze uit ruim 900 stuks)
– 1x activeren voorkennis, 1x beleving en 1x reflectie
– kerndoelen binnen 3 leergebieden
– 1/3 verleden, 1/3 heden, 1/3 toekomst
– een scheutje vrede en unesco

Voorbereiding:

Oriënteer u op het leergebied werelderfgoededucatie. Dit gaat over de
vraag: wat willen we dat een volgende generatie leert over werelderfgoed,
zodat de erfenis veilig overgedragen kan worden aan de nieuwe erfgenamen?
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Aan de slag:

We nemen de negen unieke Nederlandse werelderfgoederen als uitgangs-
punt. Het gaat om Schokland, de Stelling van Amsterdam, het Molen-
complex Kinderdijk-Elshout, het Woudagemaal, Willemstad Curaçao,
de Droogmakerij De Beemster, het Rietveld Schröderhuis, de Waddenzee
en de Grachtengordel van Amsterdam.
Onderzoek deze van alle kanten en ontdek de eigenheid. Verwerkt u alle
9 werelderfgoederen in uw les of kiest u voor één gerecht? In de hand-
leiding ‘Welkom in de schatkamers van de wereld’ vindt u meer achter-
grondinformatie over de eigenschappen van deze negen afzonderlijke
wereldwonderen.

Vul deze typische Nederlandse werelderfgoederen aan door ook het
werelderfgoed wereldwijd te bekijken. Voegt u een stukje Egypte toe
met de pyramides van Gizeh of een stukje Chinese Muur?

Voeg vervolgens een aantal delen didactiek toe. Start met het activeren
van de voorkennis. Het activeren van voorkennis zorgt ervoor dat leer-
lingen dat wat ze gaan leren kunnen verbinden met wat ze al weten.
Wat weten leerlingen al over droogmakerijen en molens voordat u De
Beemster gaat behandelen? De leerling construeert zijn eigen kennis-
bestand door de aangeboden kennis te verbinden met de reeds aanwe-
zige kennis en door dit bestaande kennisbestand te bewerken. Vervol-
gens voegt u de beleving toe. De leerlingen worden door betekenisvolle
vragen gestuurd in het beleven. Onderzoek, voel, ruik en bekijk met uw
leerlingen het erfgoed. Dit zorgt voor de fysieke en zintuiglijke sensatie.
Ten slotte maakt u de didactiek compleet door toevoeging van de reflec-
tie. Door het stellen van de vraag: ‘wat heb je geleerd?’ en het toetsen
van de leerdoelen wordt het eigenlijke leereffect behaald bij de leerling.

De lessen passen binnen de inhoud van 3 leergebieden: Oriëntatie op
jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie in het basisonderwijs en
het leergebiedMens en maatschappij in de onderbouw van het voortgezet
onderwijs.

In werelderfgoededucatie hoort altijd sprake te zijn van een uitgebalan-
ceerde mix tussen verleden-heden-toekomst. Leerlingen leren en ervaren
de waarde van het werelderfgoed; geen heden zonder verleden en geen
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toekomst zonder heden. Door de samenhang van de geschiedenis te ken-
nen, weten we wat we nu willen behouden en beheren voor de toekomst.
De werelderfgoederen inspireren nieuwe generaties voor de toekomst,
bijvoorbeeld in het denken over natuur en technische toepassingen.

De finishing touch voor uw lessen is aandacht voor vrede en het werk van
unesco. Deze vn-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur
houdt zich bezig met het behoud en beheer van de werelderfgoederen.
Het leren over de culturele en natuurlijke erfgoederen op deWereld-
erfgoedlijst helpt ons om de verschillende facetten van vrede beter te
begrijpen. Het herinnert ons aan de prachtige creaties van de natuur en
de mens. Veel erfgoederen symboliseren ons eeuwige verlangen naar
vrijheid, gerechtigheid, wederzijds begrip en respect, liefde en vriend-
schap. Ze vertegenwoordigen onze fundamentele mensenrechten en zijn
de onmisbare ingrediënten van vrede en ontwikkeling voor elk individu,
elke maatschappij en de wereld als geheel.

Lessen over werelderfgoed passen bij de vakdidactiek van geschiedenis
en de competenties die bij dit vakgebied horen: historisch denken en
redeneren en de ontwikkeling van historisch tijdbesef. De leerinhoud
sluit ook aan bij vensters van de Canon van Nederland: De Beemster,
De grachtengordel, De Stijl en de Nederlandse Antillen.
Aansluiting bij het vak aardrijkskunde vindt zich in het besef dat wereld-
erfgoed overal is, het verbinden van de wereld dichtbij met de wereld
verder weg. Het gaat daarbij om leren waarnemen, verklaren, herkennen
en waarderen door vragen te stellen als: wat zie ik hier? Waarom ziet het
er zo uit en wat vind ik daarvan? Deze geografische vierslag is bij uitstek
geschikt om te gebruiken.
Werelderfgoed levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een sociaal-
culturele identiteit.
Een sterk identiteitsgevoel vormt de basis voor respect en een open
houding tegenover de verscheidenheid van culturele uitdrukkings-
vormen.

Download gratis de handleiding ‘Welkom in de schatkamers van de
wereld’ op www.werelderfgoed.nl/educatie. Hierin vindt u meer
informatie, hoe de lessen passen binnen het onderwijsprogramma en
hoe u daarbij gebruik kunt maken kant-en-klare lesmaterialen.
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StichtingWerelderfgoed.nl

In Nederland zijn de Nederlandse werelderfgoederen verenigd in de
Stichting Werelderfgoed.NL. Deze stichting heeft als doel het verhaal
van het Nederlandse werelderfgoed onder de aandacht van het grote
publiek te brengen. Dat doet ze door samen te werken op het gebied van
onderhoud en beheer, documentaires te maken, werelderfgoed een
structurele plaats in het onderwijs te geven, de Nederlandse werelderf-
goederen te promoten en te stimuleren dat beheerders van monumenten
kennis delen. Lees hier meer over op www.werelderfgoed.nl

Colofon

Auteurs: Zeeman & de Regt Onderwijskundigen
in opdracht van Stichting Werelderfgoed.NL
Fotografie:N. de Jong en (Curaçao) M. Newton
Vormgeving:Nel Punt
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