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Inleiding

Welkom in de schatkamers van onze wereld!

Leren over het werelderfgoed geeft je de kans om
kennis te maken met de meest mooie, unieke en
bijzondere kostbare schatten uit het verleden. Het
laat ons de wereld zien. De reis start in Nederland.

Met deze handleiding leer je lesgeven over het
werelderfgoed. We nemen je mee door de wereld-
erfgoededucatie. Je neemt kennis van de inhoud,
doelen en didactiek die hierbij horen. Je krijgt uitleg
over wat het betekent als een monument op de
Werelderfgoedlijst wordt gezet en de rol van unesco
daarbij. Je leert de Nederlandse werelderfgoederen
kennen. De handleiding is ook een wegwijzer door
bestaande lesmaterialen over werelderfgoed en
bevat tips hoe je concrete lessen over dit onderwerp
kunt vormgeven en uitvoeren.
Je werkt aan specifieke didactische vaardigheden,
maar ook aan het ontwikkelen van competenties
voor de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis
en cultuureducatie.

Werelderfgoededucatie zorgt voor een extra rijke leeropbrengst en verbindt verschillende
vakgebieden met elkaar. Het biedt daarom enorm veel mogelijkheden en kan voor verschil-
lende doeleinden worden ingezet: vakspecifiek maar ook vakoverstijgend. Met wereld-
erfgoed kun je leerlingen in het basisonderwijs kennis laten maken met de plaats van Neder-
land in de wereld. In het voortgezet onderwijs kun je de lessen ‘mens en maatschappij’
inhoud geven door in te steken op het cultureel bewustzijn. Of gebruik werelderfgoed in je
eigen lerarenopleiding voor het werken aan je vakinhoudelijke en -didactische competenties.

Doelgroep

De handleiding is bedoeld voor leraren die willen lesgeven over werelderfgoed in de boven-
bouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het onderwerp
vindt in deze leerjaren de beste aansluiting bij de kerndoelen. De handleiding is speciaal
gericht op studenten van lerarenopleidingen. Daarom sluit ieder hoofdstuk af met een prak-
tische opdracht. Stapsgewijs ga je aan de slag met werelderfgoededucatie. Aan de opdrach-
ten kunnen via de opleiding studiepunten zijn verbonden. De handleiding biedt concrete
handvatten en aandachtspunten om aan de slag te gaan met dit onderwerp in je lessen.

De handleiding is als volgt opgezet:
– In hoofdstuk 1 leer je meer over werelderfgoed en je kiest je favoriete Nederlandse

werelderfgoed.
– Je geeft aan waarom, hoe en wat je wilt overdragen aan je leerlingen over je favoriete

werelderfgoed. Hoofdstuk 2 gaat daarom in op de inhoud van werelderfgoededucatie.
– Je maakt je eigen lessen en voert ze uit. In hoofdstuk 3 leer je welke lesmaterialen er al

zijn, hoe je goede lessen over werelderfgoed geeft en welke didactische vaardigheden
daarbij horen.

– In de bijlage vind je een toelichting voor lerarenopleidingen waarin wordt aangegeven
hoe de handleiding in de opleiding gebruikt kan worden.

Annemarie de Regt en Marieke Zeeman
Hengelo / Oss, oktober 20123

“De Werelderfgoedlijst is bedoeld om plaatsen en

monumenten van uitzonderlijke culturele of natuurlijk

schoonheid te beschermen tegen vernieling en verval.

Behalve de grachtengordel van Amsterdam werden van-

nacht de volgende plaatsen op de unesco-lijst gezet:

– De keizerlijke citadel van Hang Long-Hanoi in Vietnam,

een verdedigingswerk uit de elfde eeuw na Christus.

– Sarazm, een opgraving in Tadzjikistan waar sporen van

nederzettingen zijn gevonden van het vierde tot en met

het derde millennium voor Christus.

– De bisschoppelijke stad van Albi, Frankrijk, waar de

katholieke kerk in de dertiende eeuw een burcht tegen

de regionale ketterij van de Katharen opwierp; de

kathedraal is het grootste bakstenen gebouw ter

wereld.

– De heilige gebouwen aan de voet van de berg Sonshang,

bij de plaats Dengfeng (China), waar in verschillende

bouwwerken (tempels, een zonnewijzer en een observa-

torium) vanouds werd gezocht naar het centrum van

hemel en aarde.”

(NRC, 1 augustus 2010)



Wat is werelderfgoed?

“Wat hebben de toren van Pisa, de Chinese Muur en de Galapagos-eilanden met elkaar gemeen?
Ze zijn allemaal uniek in de wereld. Het zijn echte werelderfgoederen, erkend door unesco. Maar
Nederland heeft ze ook! De meeste hebben met onze eeuwige strijd tegen het water te maken…
En Willemstad op Curaçao is ook een werelderfgoed. Maar wat maakt onze monumenten voor de
wereld nu zo belangrijk?”

Ooit op vakantie meegesleept door je ouders naar de Acropolis in Athene, Assisi in Italië, de
oevers van de Seine in Parijs of de bouwwerken van Gaudi in Barcelona? Wist je dat je dan
wereldberoemd erfgoed hebt gezien? Internationaal erkend werelderfgoed?

Wat zijn werelderfgoederen? Dat zijn culturele of natuurlijke monumenten die in de wereld
gezien worden als onvervangbaar en uitzonderlijk. En we vinden ze zo belangrijk voor de
wereldgemeenschap, dat we ze willen beschermen en veilig aan de toekomstige generaties
willen doorgeven.

Bekende werelderfgoederen zijn de piramides van Gizeh in Egypte, de Chinese Muur, het
Great Barrier Reef in Australië, het Serengeti Park in Tanzania, Machu Picchu in Peru en de
Grand Canyon in de Verenigde Staten.

UNESCO

Erkend werelderfgoed staat op deWerelderfgoedlijst van unesco.
unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) is de VN-organisa-
tie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. unesco gebruikt de werkterreinen onderwijs,
wetenschap, cultuur en communicatie om de doelstellingen van de Verenigde Naties te reali-
seren, universele waarden te ontwikkelen en de leefomstandigheden van alle mensen op de
wereld te verbeteren en zo een ‘freedom of want’ en een ‘freedom of fear’ te bereiken.
Onder het motto ‘since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defen-
ces of peace must be constructed’ streeft unesco uiteindelijk naar wereldvrede.

unesco richt zich op het behoud en het beheer van het werelderfgoed, zodat deze kunnen
worden doorgegeven aan nieuwe generaties. In 1972 heeft unesco het Werelderfgoedver-
drag opgesteld. Het Koninkrijk der Nederlanden ondertekende het Werelderfgoedverdrag in
1992. Daarmee horen we tot de 189 landen die dit verdrag hebben ondertekend. Onderdeel
van deze Conventie is de Werelderfgoedlijst. Op deze lijst staan op dit moment 962 sites van
uitzonderlijk universele waarde

Wat betekent het om op deWerelderfgoedlijst van unesco te staan? Het is vooral een inter-
nationaal teken van waardering, een soort Michelinster voor natuurlijk en cultureel erfgoed.
Een land kan zich erop voor laten staan. Dat kan goed zijn voor toerisme en economie. Deze
erestatus brengt echter ook verplichtingen met zich mee. Je moet er goed voor zorgen, het
onderhouden en er mag niet zo maar iets veranderd worden aan het erfgoed. Zo moet een
land elke zes jaar aan het Werelderfgoedcomité van unesco doorgeven wat het heeft gedaan
om het Werelderfgoedverdrag goed uit te voeren. Verder moet het van elk werelderfgoed
laten weten in wat voor staat van onderhoud het erfgoed verkeert en wat het land heeft
gedaan om de bijzondere universele waarde te behouden.
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Criteria voor de Werelderfgoedlijst

Sinds 2005 is er één set van 10 criteria, waarvan, naast het element van bijzondere universele
waarde, aan minimaal één moet worden voldaan. De criteria om erfgoed op deWerelderf-
goedlijst te plaatsen, zijn:

1 Het erfgoed vertegenwoordigt een meesterwerk van een creatief menselijk genie.
2 Het erfgoed stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden ten toon, gedu-

rende een tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van de wereld, voor ontwikkelin-
gen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp of
landschapsinrichting.

3 Het erfgoed draagt een unieke of op zijn minst een exceptionele getuigenis van een cul-
turele traditie of een samenleving, die nog voortleeft of is verdwenen.

4 Het erfgoed is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architectonische of
technologische samenstelling van een landschap, welke significante stappen in de men-
selijke geschiedenis voorstelt.

5 Het erfgoed is een bijzonder voorbeeld van een traditionele menselijke bewoning of
landgebruik, welke een cultuur (of culturen) vertegenwoordigt. Bijzonder wanneer het
kwetsbaar is geworden ten gevolge van onomkeerbare veranderingen.

6 Het erfgoed is direct of zijdelings geassocieerd met gebeurtenissen of levende tradi-
ties, met ideeën, of geloof, met artistieke en literaire werken of bijzonder universele
betekenis (de commissie beschouwt dit criterium alleen toepasbaar in bijzondere
omstandigheden en alleen in verbinding met een ander cultureel of natuurlijk criterium
op de lijst).

7 Het erfgoed is een voorbeeld van belangrijke stappen in de geschiedenis van de aarde.
8 Het erfgoed vertegenwoordigt lopende ecologische en biologische processen.
9 Het erfgoed herbergt de belangrijkste natuurlijke onderkomens voor het behoud van

globale significante biodiversiteit.
10 Het erfgoed is een gebied met een exceptionele natuurlijke schoonheid.

De uiteindelijke beslissing over het al dan niet opnemen van een monument op deWerelderf-
goedlijst ligt bij het Werelderfgoedcomité. Dit Comité komt meestal één keer per jaar samen
om, op basis van de adviesrapporten, te oordelen over de nieuwe nominaties en om andere
zaken aangaande de Conventie te bespreken, zoals de stand van zaken van de bestaande
werelderfgoederen. Het Comité kan een werelderfgoed plaatsen op de lijst van bedreigd
werelderfgoed. Dit gebeurt wanneer de unieke waarde van het werelderfgoed aangetast
wordt en het behoud in gevaar is. Dit kan zowel door menselijk handelen komen of door een
natuurramp, zoals een overstroming. Denk bijvoorbeeld ook aan ingrijpende vernieuwingen
of aan een oorlog. Met deze status kan geld vrij worden gemaakt uit het Werelderfgoed-
fonds en wordt er internationale aandacht gevraagd voor de bedreiging. Per juli 2012 geldt
dit voor 38 werelderfgoederen, bijvoorbeeld voor de Middeleeuwse monumenten in Kosovo
en het tropisch regenwoud op Sumatra.
Als de unieke status van een werelderfgoed verdwijnt, kan het door het Comité van de
Werelderfgoedlijst worden verwijderd. Dit gebeurde voor de eerste keer in 2007met het
beschermde gebied van de Arabische Oryx in Oman en werd in 2009 ook uitgevoerd bij het
Elbedal bij Dresden in Duitsland.
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Kortom… werelderfgoed:

– bestaat dus uit kostbare wereldschatten uit ons verleden die we willen bewaren en
doorgeven aan de volgende generaties.

– is een serie bijzondere monumenten die door mensen is gemaakt (zoals bijvoorbeeld
paleizen, molens, piramides, steden) maar zijn ook de unieke natuurgebieden die van
universele waarde zijn.

– heeft waarde voor mensen in de hele wereld.
– is geregistreerd op de Werelderfgoedlijst van unesco.



Ook in Nederland is uniek werelderfgoed!

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft op dit moment negen door unesco erkende werelderf-
goederen die voldoen aan één of meerdere van deze 10 criteria:

– Schokland en omgeving
– de Stelling van Amsterdam
– het Molencomplex Kinderdijk-Elshout
– het Woudagemaal
– Willemstad Curaçao
– de Droogmakerij De Beemster
– het Rietveld Schröderhuis
– de Waddenzee
– de Grachtengordel van Amsterdam.

We geven je een beschrijving van de Nederlandse werelderfgoederen die van universele
waarde zijn in de wereld.

Schokland

Eeuwenlang lag Schokland als een kwetsbaar eiland in de vaak woeste Zuiderzee. Die wilde
zee sloeg regelmatig hele stukken van het eiland weg. Schokland werd kleiner en kleiner. Er
was voortdurend overstromingsgevaar en onder de bevolking heerste schrijnende armoede.
Daarom besloot de regering in 1859 om het hele eiland voorgoed te ontruimen. Dat bete-
kende dat zo’n 635 ‘Schokkers’ gedwongen aan land moesten gaan. Sinds de drooglegging
van de Noordoostpolder maakt Schokland deel uit van het vasteland. Een eiland op het land.
Op Schokland zijn sporen van menselijke bewoning aanwezig die teruggaan tot ver in de pre-
historie. Het voormalige eiland symboliseert de eeuwenoude, heldhaftige strijd van de
Nederlanders tegen het water. Schokland en omgeving is sinds 1995 werelderfgoed.
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De Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam is een cirkelvormige voormalige verdedigingslinie rondom
Amsterdam. De Stelling is 135 kilometer lang en bestaat uit 42 forten en 4 batterijen. De ver-
dedigingslinie werd aangelegd tussen 1880 en 1914 op een afstand van 15 tot 20 kilometer
van Amsterdam. Hierdoor bleef de hoofdstad buiten bereik van eventueel kanonvuur. Het
gebied buiten De Stelling kon in tijden van gevaar onder water worden gezet met een ver-
fijnd sluizensysteem. De Stelling diende als ‘Nationaal Reduit’, het laatste toevluchtsoord
voor regering en leger. Het is een uniek monument van defensieve en waterstaatkundige
techniek, maar is nooit volledig in werking gezet. De Stelling van Amsterdam is in 1996 opge-
nomen in de unescoWerelderfgoedlijst.
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De molens van Kinderdijk-Elshout

De negentien molens van Kinderdijk zijn een internationaal bekend Nederlands symbool.
De zeventien boezemmolens zijn gebouwd tussen 1738 en 1740. Voordien stonden er in het
gebied al poldermolens, waarvan er nog twee zijn overgebleven. Deze watermolens hielden
lange tijd het lage land van de Alblasserwaard droog, dat werd geteisterd door verzakkingen
en overstromingen. Later werd de taak van de molens overgenomen door gemalen. Eerst
door het stoomgemaal Wisboom, en later door het dieselgemaal JU Smit en het elektrisch
gemaal Ir. G.J. Kok. In Kinderdijk is bijna duizend jaar ‘strijd tegen het water’ zichtbaar in het
polderlandschap met zijn waterlopen, dijken, gemalen, sluizen en molens. Het molencomplex
Kinderdijk-Elshout is sinds 1997 werelderfgoed.
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Willemstad Curaçao

De Nederlands West-Indische Compagnie (wic) stichtte in 1634 een handelspost aan de Sint
Annabaai op het eiland Curaçao. Deze beschutte baai vormde een natuurlijke haven. Vanaf
omstreeks 1660 kwam de slavenhandel op. Willemstad werd een centrum van de handel in
slaven voor heel Amerika. De stad ontwikkelde zich in de loop van 300 jaar aan weerszijden
van de Sint Annabaai tot een Caribische havenstad, waarbij de invloed van veel verschillende
culturen bepalend was. Kenmerkend voor Willemstad is de bonte mix van architectuurstijlen
en Caribische kleuren. Er zijn veel Nederlandse invloeden te vinden, maar ook Spaanse en
Portugese. De historische binnenstad van Willemstad is sinds 1997 werelderfgoed.
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Het Woudagemaal

Het Woudagemaal in Lemmer is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het
gemaal werd in 1920 geopend door koningin Wilhemina en had als taak om overtollig water
vanuit Friesland in de Zuiderzee, en later het IJsselmeer, te pompen.
Het imposante bakstenen gebouw is strak en sober van karakter, helemaal volgens de bouw-
stijl van de Amsterdamse School. De taken van het stoomgemaal in Lemmer werden in 1966
overgenomen door het elektrische Hooglandgemaal in Stavoren. Toch speelt het monumen-
tale Woudagemaal in bijzondere gevallen nog steeds een cruciale rol. Bij extreem hoogwater
wordt het oude stoomgemaal ingezet om zo snel mogelijk het teveel aan water in het IJssel-
meer te lozen. Het Woudagemaal staat sinds 1998 op de unescoWerelderfgoedlijst.
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De Beemster

De Beemster in Noord-Holland is een schoolvoorbeeld van hoe Nederlanders grote delen van
hun land hebben drooggelegd. Deze 17e eeuwse droogmakerij is opgezet om het bedrei-
gende binnenwater De Beemster te om te zetten in vruchtbare en winstgevende landbouw-
grond. Om het woeste meer kwam een stevige dijk van 42 kilometer lang en daar omheen
werd een ringvaart gegraven. Vervolgens begonnen 43 windmolens met het leegpompen van
het meer.
In 1612 viel De Beemster droog en kon de inrichting van de polder beginnen. Er werden
wegen aangelegd, wegsloten en kavelsloten gegraven en boerderijen gebouwd. Dat alles
gebeurde volgens een ordelijk en strak geometrisch patroon. Aan deze rationele verkaveling
en inrichting heeft De Beemster zijn roem te danken. Droogmakerij de Beemster is sinds 1999
werelderfgoed.
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Het Rietveld Schröderhuis

Dit architectonische meesterwerk is geënt op de idealen van De Stijl. Het unieke gebouw
kent zowel binnen als buiten het oeuvre van de Utrechtse architect en vormgever Gerrit
Rietveld (1888-1964) zijn gelijke niet. Rietveld ontwierp het huis in 1924 in opdracht van de
eigenzinnige Truus Schröder. Het was zijn eerste complete woonhuis én een uitbundig expe-
riment. Voortbordurend op zijn eigen meubelontwerpen en de ideeën van De Stijl maakte hij
aan de rand van de stad een huis als een driedimensionale, asymmetrische compositie. Het
Rietveld Schröderhuis staat sinds 2000 op de unescoWerelderfgoedlijst.
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De Waddenzee

DeWaddenzee langs kusten van Nederland, Duitsland en Denemarken is een ongeëvenaard
dynamisch landschap. Nergens ter wereld kom je zo’n uitgestrekt en gevarieerd gebied
tegen, ontstaan onder invloed van eb en vloed en waar de veranderingen dagelijks merkbaar
zijn. Een uitgebreid stelsel van geulen en geultjes wordt afgewisseld door droogvallende
zandplaten. Mosselbanken, voedselrijk slikwad, uitgestrekte kwelders, witte zandstranden
en duinen en hier en daar wuivende zeegrasvelden. Deze variatie aan landschappen maakt de
Waddenzee tot een uniek leefgebied, waarvan vele bezoekers het hele jaar door kunnen
genieten. De Waddenzee is een onmisbare tussenstop voor miljoenen vogels tijdens hun
trektocht. En meer dan 10.000 vaak zeldzame plant- en diersoorten vinden hier hun thuis. De
Waddenzee van Nederland en Duitsland is werelderfgoed sinds 2009. Het streven is dat het
Deense deel er ook bij komt.
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De Grachtengordel van Amsterdam

In de 17e eeuw groeide Amsterdam uit haar voegen. De stad beleefde haar Gouden Eeuw in
economisch, politiek én cultureel opzicht. Een flinke uitbreiding was hard nodig. Het stads-
bestuur maakte daarom een uitbreidingsplan dat Amsterdam vijf keer zo groot zou maken.
De grachtengordel, met zijn 14 kilometer gracht en 80 bruggen, is een stedenbouwkundig,
waterbouwkundig en architectonisch meesterwerk. Het gebied was door de systematische
aanplant van bomen langs de grachten en de aanleg van prachtige tuinen meteen een heel
groene stad. Deze planmatige stadsuitbreiding heeft tot ver in de 19e eeuw over de hele
wereld als voorbeeld gediend. De Grachtengordel van Amsterdam is in 2010 benoemd tot
unesco werelderfgoed.
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Opdrachten

1 Ben je zelf al eens bij werelderfgoed geweest? Welke heb je gezien of bezocht? Wanneer
was dat? Met wie? Wat vond je ervan?

2 Wat is jouw favoriete Nederlandse werelderfgoed? Bekijk via de website
www.werelderfgoed.nl de Nederlandse werelderfgoederen. Beschrijf in 1 A4 wat de
universele waarden zijn van dit erfgoed. Aan welke van de 10 criteria wordt voldaan?
Kies foto’s en/of stellingen uit die jouw argumentatie ondersteunen.

3 Zoek voor ieder werelddeel één werelderfgoed. Kijk op de website van unesco:
http://whc.unesco.org/en/list of download de app unesco World Heritage. Beschrijf voor
drie van deze werelderfgoederen de kwetsbaarheid en tegen welke gevaren ze bescherm
moeten worden.

4 De vermelding op de unesco-lijst brengt ook verplichtingen met zich mee. Je mag niet
zomaar iets veranderen aan een monument of beschermd gebied. Daarom zijn er ook
tegenstanders bij een nominatie. Zoek uit welke argumenten door tegenstanders zijn
opgevoerd bij de nominatie van De Waddenzee of De Grachtengordel.
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Stichting Werelderfgoed.nl

In Nederland zijn de Nederlandse werelderfgoederen verenigd in de Stichting Werelderf-
goed.NL. Deze stichting draagt de verantwoordelijkheid om 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 werelderfgoederen te pro-
moten en te stimuleren dat beheerders van monumenten kennis delen.

http://whc.unesco.org/en/list/
http://www.werelderfgoed.nl


Wat is werelderfgoededucatie?

In het vorige hoofdstuk heb je geleerd wat werelderfgoederen zijn en heb je jouw favoriet
gekozen. Aan het eind van dit hoofdstuk weet je waarom, hoe en wat je wilt overdragen aan
je leerlingen over je favoriete werelderfgoed. Je maakt kennis met de inhoud, doelen en
didactiek die bij onderwijs over werelderfgoed horen.
We benaderen dit hoofdstuk vanuit het onderwijskundig perspectief. Hierdoor kun je het
onderwerp werelderfgoed plaatsen in het onderwijsprogramma.
In het volgende hoofdstuk wordt dit concreter gemaakt door een overzicht met bestaande
lesmaterialen en tips voor het vormgeven en uitvoeren van lessen.

Het verhaal van Nederland

Zoals je in hoofdstuk 1 hebt gelezen, vertelt het Nederlands werelderfgoed het verhaal van
Nederland. Dit gebeurt aan de hand van drie thema’s: Nederland als waterland, Nederland
als ontworpen land en Nederland als burgersamenleving. Zo is de 17e eeuwse Grachtengordel
van Amsterdam stedenbouwkundig, architectonisch en geschiedkundig uniek in de wereld en
laat de grote economische, politieke en culturele bloei van Amsterdam zien in de Gouden
Eeuw. Het molencomplex Kinderdijk-Elshout en het Ir. D.F. Woudagemaal zijn uniek in de
wereld qua menselijk vernuft en vastberadenheid in waterafvoer en bescherming van het
land door middel van waterbouwkundige technieken. Het Rietveld-Schröderhuis is een voor-
beeld van bijzondere architectuur met een vernieuwende filosofie over wonen rond 1924.
De plaats van Nederland in de wereld wordt duidelijk door deze verhalen te vertellen aan de
toekomstige generatie. Wat maakt Nederland bijzonder? Hoe is Nederland verbonden met
de rest van de wereld?
Bijzondere monumenten en unieke natuurgebieden bepalen onze sociaal-culturele identiteit.
Door je leerlingen bewust te maken van de cultuurhistorische waarde van het erfgoed in hun
eigen omgeving, leren ze de eigen cultuur en identiteit beter begrijpen. Door te leren over
werelderfgoed buiten Nederland zie je ook wat andere landen en culturen uniek maakt in de
wereld. Het laat ons de wereld zien!

Begrippen erfgoed en erfgoededucatie

Werelderfgoededucatie 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?
En: hoe ziet een optimaal leerproces eruit?
Om die vragen te beantwoorden, is het goed om eerst de begrippen erfgoed en erfgoed-
educatie te definiëren. Daarna maken we de stap naar werelderfgoededucatie.

Onder erfgoed verstaan we: “de sporen of overblijfselen uit het verleden die we als samen-
leving belangrijk vinden om te bewaren voor later”. Je kunt denken aan: monumenten,
archiefstukken, kunstwerken, landschapsgebieden, maar ook aan tradities of liedjes. Ze
leren ons iets over het verleden, bijvoorbeeld hoe de mensen in een bepaalde periode woon-
den, leefden en werkten. Vaak zitten er ook spannende verhalen vast aan deze sporen uit
het verleden.

Erfgoededucatie is onderwijs over ons erfgoed. Oftewel: het tot stand brengen van de syste-
matische overdracht van een (geordend geheel van) kennis, vaardigheden en attituden met
betrekking tot erfgoed op leerlingen door leraren en educatoren. Een definitie die de ver-
schillende onderdelen van goed erfgoedonderwijs bij elkaar brengt. (In het Theoretisch kader van

Zeeman & de Regt wordt dit verder uitgewerkt, zie Verder lezen?)
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Erfgoededucatie is rijk aan kansen voor betekenisvol onderwijs en het ontwikkelen van alge-
mene competenties. De inhoud verbindt aandachtsgebieden en vakken met elkaar. Het raakt
aan onderwerpen in meerdere perioden van de geschiedenis, maar ook aan landschapsinrich-
ting, techniek, natuur, kunst & cultuur en maatschappelijke vorming.
Zo sluit een onderwerp als De Beemster bijvoorbeeld aan bij aardrijkskunde als het gaat om
‘natte voeten’ en ‘hoog- en laagland’ en ‘de strijd tegen het water’. Als De Beemster in de
geschiedenislessen wordt besproken, dan is dit in het kader van Leeghwater en de Gouden
Eeuw. Maar met foto’s van een landschapsfotograaf en schilderijen over de polders van de
Haagse School zoals Jacob en WillemMaris en Willem Roelofs kan ook de kunstzinnige vor-
ming worden verwerkt in een dergelijk erfgoedproject.
Met de juiste aanpak en didactiek is het erfgoed geschikt voor onderwijs aan alle leeftijds-
groepen en voor vele schoolvakken.

Erfgoededucatie is niet nieuw, maar is de laatste jaren wel opnieuw onder de aandacht geko-
men door hernieuwde aandacht voor kwaliteit in cultuureducatie en onderwijs over de eigen
omgeving. Voorheen spraken we over omgevingsonderwijs of heemkunde. Erfgoededucatie
wordt tegenwoordig vaak genoemd als onderdeel van cultuureducatie en daarnaast wordt de
inhoud veelal gelinkt aan geschiedenisonderwijs. Het is sterk in ontwikkeling. Op dit
moment vindt een kwaliteitsslag plaats. Vanuit de onderwijskunde wordt gekeken naar de
beste manier om kennis over ons erfgoed over te dragen. Deze handleiding draagt daar ook
aan bij.

Werelderfgoededucatie

Erfgoededucatie heeft een eigen dynamiek. Werelderfgoededucatie heeft daarin een aparte
status. Erfgoed laat de sporen zien die wij als samenleving belangrijk vinden om te bewaren
voor later. De waarde van het werelderfgoed wordt bepaald door mensen buiten Nederland.
De internationale gemeenschap vindt dit erfgoed zo bijzonder dat het op een officiële lijst is
geplaatst.
Daar waar het bij erfgoededucatie gaat om leerlingen te laten leren over het erfgoed in de
eigen omgeving, is bij werelderfgoededucatie het nationaal en internationaal perspectief
toegevoegd.
We zeggen ook wel: het is gericht op het werelderfgoed in de eigen omgeving (lokaal niveau), in
Nederland (nationaal niveau) en de plaats daarvan in de wereld (internationaal niveau).
Ook speelt unesco bij werelderfgoededucatie een grote rol. Dit brengt een eigen dimensie,
status en verplichtingen met zich mee.

Curriculum werelderfgoededucatie

De Stichting Werelderfgoed.nl heeft het initiatief genomen om het curriculum werelderf-
goed te laten ontwikkelen. Dit curriculum werelderfgoededucatie beschrijft de leerdoelen, de
leerinhoud en de didactiek. Het laat zien wat we in Nederland in het onderwijs willen berei-
ken, vertellen en overdragen over werelderfgoed. Hoe kun je op een goede manier lesgeven?
Zoals je weet is een curriculum een leerplan voor een opleiding dat leerdoelen, de leerinhoud
en de didactiek en media aangeeft als ook de tijdsperiode waarin deze gerealiseerd dienen
te worden. Met een curriculum geef je de leerinhoud dus een structurele plek in het onder-
wijsprogramma.
In het curriculum wordt beschreven dat de meest geschikte doelgroep voor onderwijs over
werelderfgoed bestaat uit leerlingen van 8 tot 15 jaar.
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Leerdoelen

In het curriculum zijn de volgende leerdoelen vastgelegd:
Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs leren:

– wat werelderfgoed inhoudt.
– waarom werelderfgoed belangrijk is.
– wat unesco is en wat de rol van unesco is bij het werelderfgoed.
– wat de Nederlandse werelderfgoederen zijn.
– wat het Nederlands werelderfgoed zo uniek maakt in de wereld
– welke verantwoordelijkheid de unesco-aanwijzing met zich meebrengt.

Leerinhoud

De bijbehorende leerinhoud beweegt zich tussen uitleg van de begrippen: erfgoed, wereld-
erfgoed, unesco en de Nederlandse werelderfgoederen en het verhaal dat bij het werelderf-
goed hoort. Dat betekent dat je begrippen als erfgoed en werelderfgoed moet uitleggen. Je
vertelt aan leerlingen over de conventie van unesco en de verantwoordelijkheid die het met
zich meebrengt als je op de werelderfgoedlijst wordt geplaatst. Het beleven van het wereld-
erfgoed staat centraal en het draait in je lessen om het inspireren, motiveren en enthousias-
meren van leerlingen. Wat vinden zij bijzonder werelderfgoed en waarom? En welk verhaal
hoort hierbij. Iedere werelderfgoedsite heeft ook een verhaal te vertellen. Over gebeurte-
nissen, personen, ontwikkeling of ontstaan van het landschap. Het zijn deze verhalen die ons
de wereld laten zien en waarmee je leerlingen deelgenoot maakt van de erfenis die met het
werelderfgoed in hun handen wordt gelegd.

Didactiek

Hoe versterk je het leerproces over werelderfgoed? Welke didactiek past daarbij? Het curri-
culum werelderfgoededucatie laat zien dat voor een volwaardig leerproces het belangrijk is
aandacht te besteden aan het activeren van de voorkennis, het beleven van het erfgoed ter
plekke en de reflectie op wat geleerd en beleefd is. Het vormt de vaste didactische structuur
voor lessen over het Werelderfgoed. Kennis is hierbij het startpunt voor een zinvolle bele-
ving van het erfgoed. (Zie: ‘Theoretisch kader voor erfgoededucatie’ door Annemarie de Regt, Marieke Zeeman

en Thea de Langen, 2008.)

Het activeren van voorkennis zorgt ervoor dat leerlingen dat wat ze gaan leren kunnen verbin-
den aan wat ze al weten. Activeren betekent dat de basiskennis wordt aangesproken die
nodig is om het werelderfgoed zinvol te beleven. Wat weten leerlingen bijvoorbeeld al over
de Werelderfgoedlijst? Wat moeten ze weten over het begrip ‘inundatie’ voordat ze les krij-
gen over De Stelling van Amsterdam? Het activeren van voorkennis vervult de voorberei-
dende leerfunctie. De leerling construeert zijn eigen kennisbestand door de aangeboden
kennis te verbinden met de reeds aanwezige kennis en door dit bestaande kennisbestand te
bewerken. Het is van belang om de leerstof goed voorbereid aan te bieden. We noemen dit
actief ontvangend leren. Bij actief ontvangend leren wordt de informatie die wordt aangebo-
den geselecteerd en goed voorbereid door de leraar. Doordat de leerling nieuwe kennis
opneemt in zijn cognitieve structuur, ontstaat er een nieuwe structuur van aan elkaar gerela-
teerde kennis.

Het zinvol beleven van het werelderfgoed is een centraal begrip in de didactiek voor erfgoe-
deducatie. Werelderfgoed moet te beleven en te bezoeken zijn. De beleving van het wereld-
erfgoed wordt gestuurd door het stellen van betekenisvolle vragen. De leerlingen worden
door kijk- en beleefopdrachten gestuurd in beleven van het erfgoed. Het zinvol beleven ver-
vult de verwerkende leerfunctie. Dat betekent dat leerlingen bezig zijn met het begrijpen
van informatie, het integreren van de informatie en de informatie toepassen.

Aan het eind van het leerproces vindt reflectie plaats. Door het stellen van de vraag ‘wat heb
je geleerd’ en het toetsen van de leerdoelen, wordt het eigenlijke leereffect behaald. We
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spreken hier over de regulatieve leerfunctie. De regulatiefunctie stuurt de andere leerfunc-
ties aan. Het zijn de metacognitieve vaardigheden die de denkactiviteiten sturen, waarmee
leerlingen het verloop van hun eigen leer- en denkprocessen reguleren. Aandacht voor deze
leerfunctie is in erfgoededucatie onmisbaar. Juist omdat bij erfgoededucatie de beleving van
erfgoed centraal staat, is het van belang om achteraf te reflecteren. De beleving van het erf-
goed is van wezenlijk belang, maar onderwijs gaat altijd over de vraag: wat hebben we
geleerd?

Aansluiting kerndoelen

Werelderfgoededucatie sluit aan bij de kerndoelen in het basis- en voortgezet onderwijs.
In het basisonderwijs is aansluiting bij de kerndoelen die horen bij:
Oriëntatie op jezelf en de wereld
In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan,
hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen
oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen.
Leerlingen oriënteren zich op de wereld dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik
van cultureel erfgoed.
Kunstzinnige oriëntatie
Het gaat bij dit domein om kennismaking met dié aspecten van cultureel erfgoed waarmee
mensen in de loop van de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan. Het gaat
bij kunstzinnige oriëntatie ook om het verwerven van enige kennis van de hedendaagse
kunstzinnige en culturele diversiteit. Dit vindt zowel op school plaats, als via regelmatige
interactie met de (buiten)wereld. Kerndoel 56 beschrijft de kennis en waardering voor cultu-
reel erfgoed. In de tussendoelen (www.tule.slo.nl) behorende bij dit kerndoel 56 wordt de
Werelderfgoedlijst letterlijk genoemd voor groep 7 en 8.

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs sluit het onderwerp aan bij de kerndoelen die
horen bij:
Mens en maatschappij
Dit leergebied biedt ondermeer een kader door het besef deel uit te maken van gebieden op
verschillende schaal: de directe eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld. Leerlin-
gen leren wegwijs te worden in verschillende soorten bronnen en deze gericht te gebruiken
en zij leren ook nadrukkelijk de eigen omgeving te gebruiken als bron en onderzoeksobject.

Aansluiting vakdidactiek geschiedenis en aardrijkskunde

Werelderfgoededucatie past binnen de vakdidactiek van geschiedenis en de competenties
die bij dit vakgebied horen: historisch denken en redeneren en de ontwikkeling van histo-
risch tijdsbesef. Werelderfgoed vertelt ‘het verhaal van Nederland’ en richt zich op het besef
dat overblijfselen uit het verleden iets vertellen over een cultuur, een andere tijd en over
ontwikkelingen in de wereld of in je eigen omgeving. Het verbindt verleden, heden en toe-
komst met elkaar.
De leerinhoud sluit niet alleen aan bij de kerndoelen voor de bovenbouw van het basisonder-
wijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar ook bij de vensters van de Canon
van Nederland. Daarin worden vier werelderfgoederen genoemd: De Beemster, De grachten-
gordel, De Stijl en Suriname en de Nederlandse Antillen. De werelderfgoederen zijn ook in te
passen in de Tijdvakken van De Rooy.

De aansluiting bij het vak aardrijkskunde vindt zich in het besef dat werelderfgoed 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 voor lessen over werelderfgoed.
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Cultureel bewustzijn

Ook werk je met lessen over werelderfgoed aan de algemene kerncompetentie: cultureel
bewustzijn. Dit is één van de kerncompetenties die door de Europese Unie zijn vastgesteld
voor ‘Een leven lang leren’. Essentiële kennis, vaardigheden en attitudes die bij deze compe-
tentie horen:
Culturele kennis omvat elementaire kennis van de belangrijkste culturele werken, waaronder
hedendaagse volkskunst als belangrijk onderdeel van de menselijke geschiedenis in het
kader van het nationaal en Europees cultureel erfgoed en hun plaats in de wereld.
Tot de vaardigheden behoren zowel waardering als expressie: zelfexpressie via uiteenlo-
pende uitdrukkingsvormen dankzij de individuele aangeboren capaciteiten en het waarderen
en genieten van kunstwerken en artistieke voorstellingen. Een sterk identiteitsgevoel vormt
de basis voor respect en een open attitude tegenover de verscheidenheid van culturele uit-
drukkingsvormen. Tot een positieve instelling behoren ook creativiteit en de bereidheid om
esthetische mogelijkheden te cultiveren via artistieke zelfexpressie en belangstelling voor
het culturele leven.
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Kortom:

Werelderfgoededucatie zet de vensters open voor de wereld. Naast zinvolle historische
kennis over bijzondere monumenten en het ontstaan en de ontwikkeling van landschaps-
gebieden werken leerlingen aan hun sociaal-cultureel bewustzijn. Een unieke en waardevolle
combinatie van leergebieden.

Opdrachten

1 Wat is jouw drijfveer om les te geven over werelderfgoed?

2 Formuleer bij jouw favoriete werelderfgoed uit Hoofdstuk 1 leerdoelen en leerinhoud.
Denk na over:

– Wat wil je overdragen over dit werelderfgoed?
– Welke voorkennis hebben leerlingen nodig over dit onderwerp?
– Hoe kun je het erfgoed laten beleven?
– Op welke manier kun je reflecteren op dat wat geleerd en beleefd is?

3 Geef aan bij welke kerndoelen dit aansluit. Kijk ook naar de tussendoelen
(www.tule.slo.nl)

4 Bij welke Tijdvakken van De Rooy en bij welke vensters van de Canon van Nederland sluit
het aan?

5 Zoek in de aardrijkskunde- en geschiedenismethode hoe het onderwerp ingepast kan
worden.

6 Schrijf een paragraaf (1 A4) voor het beleidsplan/schoolwerkplan van de school waar je
werkt / stage loopt over werelderfgoededucatie. Geef aan waarom het belangrijk is en
hoe het opgenomen kan worden in het onderwijsprogramma.

http://tule.slo.nl


Lesgeven over werelderfgoed

In het vorige hoofdstuk heb je gelezen hoe werelderfgoededucatie ingezet kan worden in
het onderwijs en welke leerinhoud, leerdoelen en didactiek hierbij horen.
Tijd om deze kennis, je bevindingen en verse betrokkenheid om te zetten in jouw onderwijs-
praktijk. Aan de slag op jouw school met je eigen leerlingen.

We starten dit hoofdstuk met een overzicht van de lesmaterialen die al gemaakt zijn over
werelderfgoed. Je hoeft immers het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden. Je kunt deze
materialen gebruiken bij het maken van je eigen lessen.

Het uitvoeren van de lessen over werelderfgoed vraagt op een aantal punten om aandacht.
Welke specifieke vaardigheden horen bij goede lessen? We geven tips, voorbeelden en aan-
wijzingen hierbij. Hiermee verfijn je jouw inhoudelijk en didactisch handelingsrepertoire.

Lesmaterialen

Stichting Werelderfgoed.NL heeft lesmaterialen ontwikkeld. Deze zijn voor iedereen
beschikbaar en toegankelijk.

Lesmateriaal ‘Werelderfgoed in Nederland’ van Stichting
Werelderfgoed.nl

Het lespakket van de stichting is bedoeld voor groep 7 en 8 van de basisschool en de
onderbouw (leerjaar 1 en 2) van het voortgezet onderwijs. De aansluiting met het onderwijs-
programma is goed aangegeven.
De lessen zijn opgebouwd volgens de voorgestelde onderwijskundige structuur: activeren
van de voorkennis, beleven van het erfgoed en reflectie op wat beleefd en geleerd is.
In de eerste les wordt het begrip werelderfgoed uitgelegd en worden de negen Nederlandse
werelderfgoederen geïntroduceerd. In de tweede les kies je voor één werelderfgoed en staat
het beleven van het werelderfgoed centraal, in de klas of op locatie bij een werelderfgoed.
De derde en laatste les zorgt voor het echte leereffect door verwerkingsopdrachten bij de
opgedane kennis en beleving.
De bewerkte tv-serie ‘Hollandse Wereldwonderen’ is het uitgangspunt voor de lessen. De
prachtige beelden en interviews met enthousiaste medewerkers en bezoekers van de wereld-
erfgoederen zorgen voor een aansprekend beeld over het Nederlandse werelderfgoed.
In de handleiding voor de docent zijn 3 kant-en-klare-lessen opgenomen. Bij de lessen horen
opdrachten en kijkwijzers voor leerlingen. De informatie voor het digibord geeft een intro-
ductie van de specifieke werelderfgoederen. De quiz is een doeltreffende en voorkennis-
activerende toevoeging aan de informatie voor het digi-bord.

Reizende tentoonstelling over het Nederlandse Werelderfgoed

De reizende tentoonstelling is beschikbaar voor scholen, bedoeld voor docenten.
Panelen met informatie en een computerpresentatie, inclusief de werelderfgoed-quiz.
De tentoonstelling is vooral geschikt voor het inspireren, motiveren en enthousiasmeren van
docenten. Niet alleen de praktische en aantrekkelijke vormgeving van de tentoonstelling als
ook de quiz, de informatie op het computerscherm en de paneelteksten lenen zich hier uit-
stekend voor. Het beleven van het werelderfgoed vindt uiteraard niet direct plaats met deze
reizende tentoonstelling, maar is wel gericht op het aangeven van mogelijkheden voor het
beleven en het bezoeken van het werelderfgoed. Van alle werelderfgoederen zijn folders
beschikbaar.
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De reizende tentoonstelling is niet zozeer geschikt voor leerlingen, maar levert (aanko-
mende) docenten wel in korte tijd een goed beeld over het werelderfgoed.
Informeer waar de reizende tentoonstelling binnenkort staat opgesteld of bestel de ten-
toonstelling voor je eigen school bij de Stichting Werelderfgoededucatie.NL.

Op de website van unesco kun je ook input vinden voor je lessen: whc.unesco.org.

Afzonderlijke Nederlandse werelderfgoederen

De afzonderlijke Nederlandse werelderfgoederen hebben vrijwel allemaal lespakketten
gemaakt over hun eigen werelderfgoed. Op de website www.werelderfgoed.nl/educatie
is het actuele overzicht en beschrijving van alle lesmaterialen opgenomen. De diversiteit
van de werelderfgoederen is ook terug te vinden in de lesmaterialen. Ze variëren van grote
leskisten tot beknopte docentenhandleidingen, expedities, kijkwijzers, speurtochten,
spellen, quizzen en online presentaties.
De lesmaterialen zijn met zorg en aandacht samengesteld. De Stichting.Werelderfgoed.NL
heeft kwaliteitscriteria opgesteld waaraan deze lesmaterialen zijn getoetst.
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Tips voor op maat maken van deze materialen voor je eigen lessen:

– Maak een globale 3 lessen-opzet; geef voor de introductieles, belevingsles en reflectieles
aan wat de leerdoelen en leerinhoud zijn. Bepaal het hoofdonderwerp en de deelonder-
werpen.

– Stel de voorkennis vast die nodig is. Wat moeten je leerlingen bijvoorbeeld weten over
het begrip ‘droogmaken’ voordat ze les krijgen over De Beemster?

– Welke lesmaterialen zijn er? Welke sluiten aan bij de inhoud van jouw 3 lessen? Hiermee
werk je de lessen-opzet verder uit.

– Gebruik de lessen van het lespakket ‘Werelderfgoed in Nederland’
(www.werelderfgoed.nl) in combinatie met één van de lespakketten van de afzonderlijke
werelderfgoederen. Dit lesmateriaal biedt de informatie om het begrip werelderfgoed
goed over te dragen.

– De meeste pakketten zijn te downloaden en dus snel en eenvoudig te vinden.
– Kies en combineer! Wees kritisch en wees creatief. Taal en opzet kun je aanpassen aan je

leerlingen en hun mogelijkheden. Mis je een onderwerp? Voeg het toe!
– Lees de bijbehorende handleiding goed door.
– Welke opdrachten spreken je aan voor de leerlingen? Welke niet. Pas aan waar dat

nodig is.
– Zoek welke werkvormen je wilt gebruiken en welke media je wilt inzetten.
– Welke lesbenodigdheden heb je nodig? Kun je daarover beschikken?
– Check de hoeveelheid tijd die nodig is voor de lessen. Schuif eventueel met de activitei-

ten/lesonderdelen.
– Maak lesbladen/werkbladen voor je leerlingen.

http://www.werelderfgoed.nl
http://www.werelderfgoed.nl/educatie
http://whc.unesco.org


Specifieke didactische vaardigheden om les te geven
over Werelderfgoed

Lesmaterialen zijn een hulpmiddel om je lessen goed vorm te geven. Het uitvoeren van de
lessen over Werelderfgoed vraagt om een aantal specifieke didactische vaardigheden.

Zoals je in het vorige hoofdstuk hebt kunnen lezen, kenmerkt de didactiek rondom erfgoed-
educatie zich door de volgende vaardigheden: activeren van voorkennis, zinvol beleven van
erfgoed, reflecteren op wat geleerd en beleefd is. Samen zorgen ze voor een volwaardig leer-
proces bij leerlingen. Het stellen van betekenisvolle vragen is een belangrijke vaardigheid die
in dienst staat van de voorgaande drie vaardigheden.

Bij werelderfgoededucatie werk je ook aan de vaardigheden die horen bij de overkoepelende
kerncompetentie het ontwikkelen van cultureel bewustzijn. Hoe draag je bij aan het ontwikke-
len van de sociaal-culturele identiteit van je leerlingen?

We geven tips en voorbeelden voor je bij deze specifieke didactische vaardigheden.

Voorkennis activeren

– Introduceer het onderwerp bij leerlingen op een manier die verwondering en nieuws-
gierigheid opwekt. Zet een grote wereldbol in de klas neer of neem een schatkist mee.

– Vertel dat de werelderfgoederen de schatkamers van de wereld vormen. Het is belang-
rijk die te kennen omdat je daarmee leert over de schatten uit het verleden die we wil-
len bewaren voor later. Werelderfgoederen zijn spectaculaire plekken en blinken uit in
exclusiviteit.

– Houd er rekening mee dat de begrippen ‘werelderfgoed’ en ‘erfgoed’ nog niet behoren
tot de dagelijkse woordenschat van leerlingen. Leg uit wat (materieel en immaterieel)
erfgoed is, dat je onderscheid kunt maken in erfgoed van jezelf, erfgoed om je heen en
erfgoed van iedereen. Werelderfgoed heeft twee kanten: dichtbij en veraf. Gebruik
erfgoed in de eigen omgeving als opstapje naar uitleg over werelderfgoed.

– Vraag wie wel eens Werelderfgoed heeft bezocht en gezien. Wat vonden ze ervan?
– Bespreek de doelen. Hiermee stuur je het leerproces.
– Vertel wat je in de komende lessen gaat doen. Zo weten leerlingen wat hen te wachten

staat.
– Vraag leerlingen naar wat ze al weten. Doe dit bijvoorbeeld in de vorm van een quiz. Of

gebruik foto’s (via google afbeeldingen of de unesco website) en vraag wie van de leer-
lingen het erfgoed herkent.

– Maak een schema met de belangrijkste onderwerpen en begrippen die je over wilt dra-
gen. Bespreek het met je leerlingen.

– Verlevendig de introductie. Ga op zoek naar bestaande verhalen over het erfgoed en
vertel deze verhalen.

– Check aan het einde van de les of de leerlingen snappen wat je hebt overgedragen.
Vraag een leerling om de les samen te vatten. Of maak zelf een samenvatting.

– Als je merkt dat een leerling veel interesse heeft voor dit onderwerp, verwijs dan naar
de website: www.werelderfgoed.nl en geef een extra zoekopdracht mee.

– Haak aan bij de actualiteit, verwijs naar wat je onlangs in het Jeugdjournaal, kranten of
andere media hebt opgepikt over het werelderfgoed en onderwerpen die daar mee te
maken hebben. Bijvoorbeeld hoe bescherm je het werelderfgoed in een oorlog?
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Zinvolle beleving

Een zinvolle beleving van het Werelderfgoed (op locatie of in de klas)
Werelderfgoed moet te beleven en te bezoeken zijn. Liefst ga je er naar toe met je leerlin-
gen, maar dat zal niet overal mogelijk zijn. Kies voor werelderfgoed in de nabijheid van de
school, laat je keuze afhangen van werelderfgoed dat past bij het vak waarin je het verwerkt
of ga met je leerlingen naar jouw eigen werelderfgoed.

Beleven op locatie:

– Planning is belangrijk. Begin hier op tijd mee.
– Neem contact op met de werelderfgoed-sites. Raadpleeg de adressen in deze handlei-

ding. Vraag naar de toegankelijkheid, is er ruimte voor jassen/tassen/plassen, maak
afspraken over data, tijdstippen, kosten en ontvangst.

– Onderzoek de mogelijkheden van vervoer. Een bus huren? Ouders met auto’s inschake-
len? Misschien kun je wel op de fiets met de leerlingen.

– Bespreek gedragsregels met de leerlingen. Authentiek erfgoed is kostbaar en van
waarde in onze samenleving. Deze waarde en de bijbehorende gedragsregels willen we
overbrengen. Voorbeelden: rustig lopen door het Stoomgemaal, niet hollen. Luister
naar de gids in het Rietveld-Schröderhuis en volg zijn/haar instructies.

Beleven in de klas:

– Blijkt het niet mogelijk te zijn om het werelderfgoed te bezoeken, bedenk dan een
manier om het erfgoed in de klas te halen. Gebruik in ieder geval de prachtige tv-serie
‘Hollandse wereldwonderen’ (www.werelderfgoed.nl).

– Lesgeven over werelderfgoed vraagt om een actieve rol van leerlingen. Stimuleer een
onderzoekende houding bij het beleven in de klas.

– Beleven wil zeggen dat leerlingen het erfgoed kunnen zien, voelen, ruiken, beluisteren,
aanraken of proeven. Vraag bijvoorbeeld: welke geluiden zou je kunnen horen bij Het
Woudagemaal? Welke geuren horen bij De Waddenzee? Welke kleuren zie je bij het
Rietveld-Schröderhuis?

– Is het Werelderfgoed te ver van uw school? Ga in de buurt van de school op zoek naar
een voorbeeld van erfgoed. Laat ze beleven dat bijzonder erfgoed ook in hun eigen
buurt te vinden is. Herlees de 10 criteria van de unesco-lijst. Aan welke criteria zou dit
erfgoed kunnen voldoen?

Reflecteren

– Juist omdat bij erfgoededucatie de beleving van erfgoed centraal staat, is het van
belang om achteraf te reflecteren. De beleving van het erfgoed is van wezenlijk belang,
maar onderwijs gaat altijd over de vraag: wat hebben we geleerd? Het eigenlijke leer-
proces vindt hier plaats. Dus vergeet deze stap niet.

– Pak de leerdoelen uit les 1 terug. Hebben we dit ook echt gezien, beleefd en geleerd?
– Beoordeel de resultaten. Let daarbij niet alleen op de juiste antwoorden of het

gemaakte werk, maar richt je ook op motivatie, argumentatie, samenwerking en hou-
ding.

– Werkvormen die geschikt kunnen zijn voor de reflectie-les: een muurkrant is en blijft
een goede vorm om de leerinhoud te presenteren en daarop te reflecteren. Laat leerlin-
gen zelf een quiz maken. Bedenk stellingen over werelderfgoed en organiseer een
debat met voor- en tegenstanders. Maak een kijkdoos of maquette van het Werelderf-
goed. Maak een youtube-filmpje over het Werelderfgoed. Schrijf een verhaal, teken
een stripverhaal of maak een gedicht. Richt een tentoonstelling in op school over
Werelderfgoed (gebruik hierbij ook eventueel de reizende tentoonstelling van de Stich-
ting Werelderfgoed.nl).
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Betekenisvolle vragen kunnen stellen

– Zoals je merkt, draait het in werelderfgoededucatie vooral om het stellen van de goede
vragen. Vragen die voorkennis activeren, vragen die de belevenis stimuleren, vragen
naar wat geleerd en beleefd is. Door vragen te stellen in een betekenisvolle omgeving
kan een leerling veel leren.

– Leerlingen moet je niet alleen helpen bij het beantwoorden van vragen, maar ook en
vooral helpen bij het leren stellen van vragen. Of zoals de beroemde Griekse filosoof
Socrates het verwoordde: leren gaat vooral om het stellen van de juiste vragen.

– Je maakt de leerlingen meester van de wereld. Dichtbij en veraf. Als ze door hun woon-
plaats lopen of op vakantie zijn. Altijd zijn ze ergens, ervaren die omgeving en stellen
zich vragen als: wat zie ik hier? Hoe ziet het er hier uit? Hoe komt dat? Zie ik dit ook op
andere plekken in de wereld? Waar? Waarom?Wat vind ik daarvan?

– De geografische vierslag (waarnemen, verklaren, herkennen en waarderen) maakt
onderdeel uit van je grondhouding bij het kijken naar de wereld. Je kunt overal waar je
bent, met een verwonderde, geïnteresseerde en nieuwsgierige blik om je heen kijken
en je afvragen:

• Waarnemen: Wat zie ik? Waar ben ik? Wie wonen hier?
• Verklaren: Waarom ziet het er hier zo uit? Hoe komt dat?
• Herkennen: Heb ik dit wel eens vaker gezien? Waar?
• Waarderen: Wat vind ik hiervan? Moet dit bewaard worden voor later?
– Beschrijvende vragen, verklarende vragen en meningvormende vragen zorgen ervoor

dat kennis over het werelderfgoed toeneemt, zich verdiept en tot inzicht kan leiden.
Erfgoed krijgt betekenis als een leerling betekenisvolle vragen kan stellen:

• Waarom staan de molens op deze manier achter elkaar?
• Welke kleuren zie ik in de slaapkamers van het Rietveld-Schröderhuis? Waarom deze
kleuren?

• Waarom staat die oude bomenrij juist hier?
• Welk verhaal vertelt De Grachtengordel ons over de Gouden Eeuw?
• Welke sporen kunnen we terugvinden in het landschap rond Schokland?

Ontwikkelen van cultureel bewustzijn

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 uitdrukkingsvormen. Hoe doe je dat?

– Besteed aandacht aan: wat bindt ons en wat onderscheidt ons? Vergelijk de pyramides
van Gizeh in Egypte met de molens van Kinderdijk.

– Bespreek de stelling: “Als cultuur ons bindt, moeten we ons cultureel erfgoed breder
delen. Laat leerlingen nadenken over hoe je cultureel erfgoed wereldwijd kunt delen.

– Vertel leerlingen dat hoe we kijken naar dingen, bepaald wordt door waar je geboren
bent en leeft. Wij vinden het bijvoorbeeld heel normaal dat in een stad grachten zijn.
Voor toeristen in Amsterdam is dat een bezienswaardigheid. Vraag aan leerlingen of zij
zelf ook voorbeelden hebben hiervan.

– Laat leerlingen nadenken over hoe zij zelf kunnen zorgen voor het werelderfgoed als
erfenis. Hoe willen zij het later overdragen?

– Bekijk met de leerlingen het werelderfgoed vanuit meerdere perspectieven. Bijvoor-
beeld cultureel (wat heeft dit werelderfgoed te maken met de zingeving van mensen:
religie, kunst, techniek, feesten, rituelen, waarden en normen.), economisch (wat heeft
dit werelderfgoed te maken met het levensonderhoud van mensen?), historisch (wat
vertelt dit werelderfgoed over het verleden?), ecologisch (wat heeft het te maken met
de levende en niet levende natuur en de manier waarop mensen daarmee omgaan?),
politiek (wat heeft het werelderfgoed te maken met de manier waarop mensen met
macht omgaan?), sociaal perspectief (wat heeft dit werelderfgoed te maken met hoe
mensen met elkaar samenleven?) of technologisch (welke inspiratie geeft dit werelderf-
goed aan nieuwe technologieën?).
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Opdrachten

1 Werk een 3-lessen-opzet uit over jouw favoriete Nederlandse werelderfgoed. Gebruik de
bestaande lesmaterialen. Bedenk voor iedere les een aantal betekenisvolle vragen. Geef
aan hoe je aandacht besteedt aan het ontwikkelen van cultureel bewustzijn.

2 Voer de lessen uit. Schrijf voor iedere les op aan welke didactische vaardigheden je aan-
dacht wil besteden.

3 Schrijf een evaluatieverslag. Beschrijf hierin:
– Hoe zijn de lessen verlopen? Ben je tevreden?
– Hoe enthousiasmeer en inspireer je leerlingen voor dit onderwerp?
– Welke vragen heb je gesteld en welke antwoorden kwamen er?

4 Deel je kennis en ervaringen. Zoek contact met studenten die zich ook bezighouden met
werelderfgoed-lessen.
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Toelichting voor lerarenopleiders

Studenten van lerarenopleidingen zijn de leraren van de toekomst. Door hen toe te rusten
met kennis en vaardigheden over het werelderfgoed, kan een nieuwe generatie worden geïn-
spireerd.

Deze handleiding en bijbehorende opdrachten zijn zodanig van opzet dat ze in verschillende
lerarenopleidingen gebruikt kunnen worden: lerarenopleidingen basisonderwijs en leraren-
opleidingen voortgezet onderwijs geschiedenis of aardrijkskunde aan de hogescholen en
universiteiten.

Als lerarenopleider kunt u de opdrachten voor uw studenten uitbreiden en aanpassen aan de
door u gestelde eisen. Leg uw eigen accent op de inhoud, de didactiek of competenties.
De opdrachten kunnen studie-opdrachten, praktijkopdrachten, minoropdrachten of onder-
deel van een afstudeeropdracht zijn.
Laat uw studenten met hulp van werelderfgoed bijvoorbeeld werken aan hun organisatori-
sche competenties (voorbereiden van onderwijs) of hun vakdidactische vaardigheden oefe-
nen.
Laat studenten de thema’s uit de geschiedenis verder uitdiepen (Nederland als waterland,
Nederland als ontworpen land en Nederland als burgersamenleving) of laat ze onderzoek
doen naar de economische, geografische en maatschappelijke invalshoeken van het wereld-
erfgoed.

Aan de opdrachten kunnen studiepunten worden verbonden. Doe dit zoals het past in uw
opleiding. Beoordeel de studenten volgens de criteria die u gewend bent.

Uit gesprekken met lerarenopleiders blijkt dat werelderfgoed op verschillende manieren in
het curriculum van de opleidingen opgenomen kan worden. Het past bijvoorbeeld in ‘cul-
tuureducatie’, maar ook in het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’, ‘Kunstzinnige
oriëntatie’ of ‘Mens en Maatschappij’. Werelderfgoed kan in het begin van de studie in een
kennismaking van verschillende soorten educatie worden aangeboden of later in de studie
als een verdieping in een minor. Ook in de afstudeerfase liggen mogelijkheden om het onder-
werp onder de aandacht te brengen: aan de slag met een ontwikkelopdracht voor een basis-
school of school voor voortgezet onderwijs.

Voor meer mogelijkheden, neem contact op met Zeeman & de Regt Onderwijskundigen.
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Verder lezen?

www.werelderfgoed.nl

Theoretisch kader voor erfgoededucatie. Kennis is het startpunt voor een zinvolle beleving
van erfgoed. Annemarie de Regt, Marieke Zeeman en Thea de Langen, 2008.
www.zeemanderegt.nl

aqueduct: Acquiring Key Competences through Heritage Education, Lakerveld,
J. van, Gussen, I., Lies Kerkhofs/Landcommanderij Alden Biesen, Bilzen (België), 2011
(Ook Nederlandstalige versie beschikbaar.)

Cultuur in de Spiegel. Naar een doorlopende leerlijn in cultuuronderwijs. Barend van
Heusden, Groningen 2010.

Geschiedenis, erfgoed en didactiek. Carla van Boxtel, Erfgoed Nederland, februari 2009.

Er(f)goedonderwijs. M. Thomése, Gorcum bv, mei 2008.

Cultuur in zicht. E. van Aerts, Thiememeulenhoff bv, mei 2007.

Werelderfgoed van Nederland. unesco-monumenten van nu en de toekomst. Marjolein van
Rotterdam, Lias, september 2011.

Werelderfgoed. Volledige gids van de mooiste plaatsen en bouwwerken op aarde. Fontaine
Uitgever bv, februari 2011.
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Adressen Nederlandse Werelderfgoedsites

Droogmakerij De Beemster
Postbus 7
1462 ZG Middenbeemster
Website: www.beemster.net
Contactpersonen: Harry Roenhorst / Janneke van Dijk
E-mail: h.roenhorst@beemster.net / j.vandijk@beemster.net

Grachtengordel Amsterdam
Stadhuis
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Website: www.amsterdam.nl/werelderfgoed
Contactpersoon: Hilde de Boer
E-mail: werelderfgoed@centrum.amsterdam.nl

Molencomplex Kinderdijk-Elshout
Stichting Kinderdijk
Overwaard 2
2961 AT Kinderdijk
Website: www.molenskinderdijk.nl
Contactpersoon: Hans Hofstede
E-mail: HansJJHHofstede@gmail.com

Rietveld Schröderhuis
Centraal Museum
Postbus 2106
3500 GC Utrecht
Website: www.centraalmuseum.nl
Contactpersoon: Eveline Reeskamp
E-mail: ereeskamp@centraalmuseum.nl

Schokland en omgeving
Gemeente Noordoostpolder
Postbus 155
8300 AD Emmeloord
Website: www.schokland.nl
Contactpersonen: Marcella Marinelli / Aline Nysingh
E-mail: m.marinelli@noordoostpolder.nl / a.nysingh@noordoostpolder.nl

Stelling van Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Website: www.stellingvanamsterdam.nl
Contactpersonen: Sylvia Beliën / Sietske Dreschler
E-Mail: BELIENS@Noord-Holland.nl / sietskedreschler@cultuurcompagnie.nl

Waddenzee
Ministerie EL&I
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Website: www.waddensea-worldheritage.org/nl
Contactpersoon: Bernard Baerends
E-mail: b.baerends@mineleni.nl29
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Willemstad
Berg Ararat, Perceel C
Curaçao
Website: www.curacaomonuments.org
Contactpersoon: Caroline Gonzalez-Manuel
E-mail: Caroline.Gonzalez-Manuel@gobiernu.cw

Woudagemaal
Ir. D.F. Woudagemaal
Gemaalweg 1a
8531 PS Lemmer
Website: www.woudagemaal.nl
Contactpersoon: Hilda Boesjes –Beljon
E-mail: hboesjes@woudagemaal.nl
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