
opdrachten werelderfgoedeindopdrachten 

Maak een folder voor toeristen!
Maak een folder (A4-formaat als uitgangspunt) voor toeristen. In de folder wordt uitgelegd: 
wat Werelderfgoed is, waarom het bijzonder is en waar je Werelderfgoed kunt vinden en welke 
Werelderfgoederen er zijn in Nederland.
Zoek informatie en foto’s met behulp van internet. (www.Werelderfgoed.nl, www.google.nl).

Maak een poster!
Maak een poster over het Werelderfgoed in Nederland. 
Schrijf voor de poster een artikel over het Werelderfgoed in Nederland. Wat valt op? Wat is 
bijzonder? Gebruik voor je poster foto’s, teken een stripverhaal, schrijf een interview en versier 
je poster. 
Zorg dat de plaatjes iets zeggen over de kern van het Werelderfgoed. 

Maak een kunstwerk!
Ben je zo geïnspireerd geraakt door het Werelderfgoed dat je artistieke talenten beginnen te 
bruisen? Maak dan een kunstwerk of een schilderij van het Werelderfgoed dat je hebt gekozen 
en eventueel hebt bezocht. Kies voor: aquarelverf op papier, olieverf op doek of paneel, een 
potloodtekening op papier of een ets. Wil je voorbeelden zien van foto’s of andere kunstenaars 
die geïnspireerd raakten door het Nederlandse Werelderfgoed? Gebruik internet of vraag je 
docent om hulp. 
Kijk bijvoorbeeld eens naar het schilderij ‘Molens van Kinderdijk’ van G.J. Delfgaauw, de 
polderlandschappen van schilders van de Bergense school of bekijk afbeeldingen van jouw 
Werelderfgoed via google afbeeldingen.

schokland



opdrachten werelderfgoedMaak een videoclip!
Je hebt de TV-serie over de Hollandse Wereldwonderen gezien, over het Nederlandse 
Werelderfgoed. Maak je eigen film over het Werelderfgoed dat je hebt gekozen. Vertel jouw 
verhaal bij dit Werelderfgoed in drie minuten. Wat maakt dit Werelderfgoed bijzonder? Maak 
keuzes: voor wie maak je deze videoclip? Gebruik acteurs of maak een videoclip met een 
verhaal.

 
schrijf een verhaal of gedicht!

Laat je inspireren door het Nederlands Werelderfgoed en schrijf een spannend verhaal, 
bijvoorbeeld over het droogmalen van de Beemster, over het bouwen van de molens van 
Kinderdijk, over het Woudagemaal of over Schokland. Of schrijf een mooi gedicht. 
Een voorbeeld van een gedicht uit de Beemster zie je hieronder. En nu jij!

kunst Matig

Nergens bewijst de mens
zijn eng rechtlijnig wezen
zo onverbiddelijk klaar
als langs des polders dreven. 

Hij vangt er de natuur
tussen dijken recht gesneden.
Het water afgevoerd, 
de strijd is lang gestreden. 

(Bram Vermeulen)

Bouw zelf een werelderfgoed!
Maak een maquette. Bouw bijvoorbeeld een molen, een gemaal of het Rietveld Schröderhuis 
in het klein na. Vraag je leraar om hulp bij het maken van het ontwerp. Zoek via google 
afbeeldingen naar goede foto’s en neem het woord bouwtekening op in je zoekterm. 

het woudageMaal


