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Schokland, De Stelling van Amsterdam, De Molens van Kinderdijk, Willemstad Curaçao*, Het
Woudagemaal, De Beemster, Het Rietveld Schröderhuis, De Waddenzee, De Grachtengordel van
Amsterdam en De Van Nellefabriek staan allemaal op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Ze zijn
van uitzonderlijke universele waarde.
Deze handleiding geeft u tips en aanwijzingen voor het uitvoeren van lessen over het Nederlandse
Werelderfgoed. Met deze lessen wil de Stichting Werelderfgoed.NL in het onderwijs een bijdrage
leveren aan de overdracht van de universele waarde van het Werelderfgoed op de toekomstige
generatie.
Dit onderwijsproject is speciaal bedoeld voor jongeren van 10 tot 15 jaar; oftewel voor leerlingen van
groep 7 en 8 van de basisschool en de onderbouw (leerjaar 1 en 2) van het voortgezet onderwijs.
Bij de lessen hoort de tv-serie ‘Hollandse Wereldwonderen’. De serie laat zien wat de Hollandse
Werelderfgoederen zo bijzonder maakt voor de wereld. Ook kunt u gebruik maken van digitaal
lesmateriaal dat onder meer geschikt is voor het digi-bord.
Deze handleiding, de tv-serie de uitleg voor het digibord en de opdrachten voor de leerlingen vindt
u snel en eenvoudig op de website van de Stichting Werelderfgoed.NL: www.werelderfgoed.nl.
Achtereenvolgens leest u in deze handleiding meer over:
‡‡ de uitgangspunten van de lessen
‡‡ de doelgroep
‡‡ de leerdoelen
‡‡ korte beschrijving van de tien Nederlandse Werelderfgoederen
‡‡ de drie lessen
‡‡ adressen en onderwijsprojecten van Werelderfgoed in Nederland
‡‡ de aansluiting bij het leerplan in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Veel plezier met het werken aan de lessen over het Nederlandse Werelderfgoed!

**

Het Werelderfgoed Willemstad op Curaçao is ook onderdeel van dit lesmateriaal over het Nederlands Werelderfgoed, omdat Curaçao als
zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden valt.
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HOOFDSTUK 1.

‡‡
‡‡

‡‡

‡‡
‡‡
‡‡

‡‡

‡‡

‡‡

Het lesmateriaal bestaat uit: deze docentenhandleiding met lessen, opdrachten voor de
leerlingen, uitleg voor het digi-bord en de tv-serie Hollandse Wereldwonderen.
De inhoud van de lessen sluit volledig aan bij het onderwijscurriculum. Het geeft invulling
aan het leergebied erfgoededucatie, de verplichte kerndoelen en de vensters van de canon
van Nederland.
De insteek van het lesmateriaal is de waarde van ons Werelderfgoed. Wat is Werelderfgoed?
Waarom is Werelderfgoed zo belangrijk? Wat maakt het Nederlands Werelderfgoed zo uniek
in de wereld? Door leerlingen bewust te maken van de uitzonderlijke universele waarde van
het erfgoed in hun eigen omgeving leren ze de cultuur en identiteit van andere volkeren beter
begrijpen.
Het kant-en-klaar lesmateriaal bestaat uit drie lessen, is kort en bondig en onderwijskundig
onderbouwd.
Uw lessen erfgoed, geschiedenis of aardrijkskunde geeft u een meerwaarde met deze lessen.
Het Werelderfgoed laat u en uw leerlingen door de tijd en ruimte ‘reizen’.
Met de TV-serie Hollandse Wereldwonderen laat u de leerlingen het Werelderfgoed in het
klaslokaal beleven. Het is een sterke serie waarin duidelijk wordt wat onze monumenten
voor de wereld nu zo belangrijk maakt. De originele serie is bewerkt tot een speciale versie
afgestemd op de leerlingen. De serie bestaat uit acht afleveringen. Iedere aflevering gaat
over één Werelderfgoed-site in Nederland. De Grachtengordel van Amsterdam is nog niet
opgenomen in deze serie omdat de erkenning als Werelderfgoed pas onlangs een feit is
geworden.
Als docent kiest u welk Werelderfgoed in Nederland u behandelt in de drie lessen. Wat past
het beste in uw leerprogramma? Wat interesseert de leerlingen het meest? Uiteraard kunt u
ook kiezen om meerdere Werelderfgoederen te behandelen.
Leerlingen kunnen klassikaal, individueel of in groepjes aan de slag met de opdrachten
tijdens de drie lessen. Zowel de opdrachten, als ook de afleveringen van de tv-serie en de
uitleg voor het digi-bord zijn eenvoudig te vinden op www.werelderfgoed.nl.
Beschikt u niet over een digibord? Geen probleem. Print de uitleg en behandel de inhoud op
uw eigen wijze.

DOELGROEP
Het lesmateriaal is bedoeld voor groep 7 en 8 van de basisschool en de onderbouw (leerjaar 1 en
2) van het voortgezet onderwijs. De handleiding is bedoeld voor de docenten.
In de keuze van de opdrachten kunt u zelf differentiëren naar leeftijd en niveau van de leerlingen.

LEERDOELEN
De leerling leert:
‡‡ wat Werelderfgoed inhoudt.
‡‡ waarom Werelderfgoed belangrijk is.
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‡‡
‡‡

‡‡
‡‡

wat UNESCO is en wat de rol van UNESCO is bij het Werelderfgoed.
wat de Nederlandse Werelderfgoederen zijn: Schokland, De Stelling van Amsterdam, De
Molens van Kinderdijk, Willemstad Curaçao, Het Woudagemaal, De Beemster, Het Rietveld
Schröderhuis, De Waddenzee, De Grachtengordel van Amsterdam en De Van Nellefabriek.
wat het Nederlands Werelderfgoed zo uniek maakt in de wereld.
van ieder Nederlands Werelderfgoed de specifieke erfgoedwaarde kennen.
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HOOFDSTUK 2.

U vindt hier een korte beschrijving van de tien Nederlandse Werelderfgoederen. Op basis van deze
achtergrondinformatie kunt u een keuze maken voor één van de Werelderfgoedwonderen in les 2.

SCHOKLAND
Als een lichte welving verheft
het voormalig eiland Schokland
zich in de Noordoostpolder.
Afgetekend ligt het voormalige eiland op de vroegere zee
bodem. De vorm is makkelijk
te herkennen. De oude kustlijn
is gemarkeerd met een lint van
groen. Eeuwenlang was Schokland een dichtbevolkt eiland,
maar niet altijd. Ooit maakte
het onderdeel uit van het vasteland. Archeologische vondsten hebben aangetoond dat al in de prehistorie in het gebied mensen
woonden en er landbouw bedreven. Door de voortdurende stijging van de zeespiegel ging steeds
meer land verloren. Uiteindelijk ontstond rond 1450 na Christus een eiland in de Zuiderzee. Steeds
meer land moest aan de zee worden prijsgegeven. De honderden eilandbewoners trokken zich
terug op enkele woonterpjes. Na herhaalde stormrampen gaf Koning Willem III in 1859 het bevel
tot ontruiming van de laatste dorpjes. Schokland raakte in de vergetelheid. In 1942 werd de Noordoostpolder drooggelegd, met als wonderlijk gevolg dat Schokland plotseling geen eiland meer
was, maar – gewoon over de weg – van alle kanten bereikt kon worden. In 1995 werd het vroegere
eiland als eerste Nederlandse monument op de UNESCO Werelderfgoedlijst geplaatst. Schokland
is gekozen omdat het een symbool is voor de geschiedenis en de cultuur van Nederland. Het
voormalig eiland toont op verschillende wijzen – en op verschillende belevingsniveaus – de strijd
tegen het water, die eeuwenlang is gevoerd en nog gevoerd wordt. Een plek, volgens UNESCO, van
‘uitzonderlijke universele waarde’. Met andere woorden: ‘een wereldplek’.

DE STELLING
VAN
AMSTERDAM
De Stelling is een militair verdedigingswerk om Amsterdam
met een lengte van 135 km. Het
is een uitzonderlijk voorbeeld
van een verdedigingssysteem
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gebaseerd op waterbeheersing en forten. Het eerste fort dat aangelegd werd is Fort bij Abcoude,
dat kwam in 1885 gereed. Door uitvinding van de brisantgranaat is dit ontwerp verder niet meer
toegepast, het fort bleek te zwak. Er kwam een nieuw ontwerp en op dat ontwerp zijn de overige
forten gebaseerd. In 1996 besloot UNESCO dat de Stelling van uitzonderlijke universele waarde
is en een uitzonderlijk voorbeeld van een uitgebreid, geïntegreerd verdedigingssysteem uit de
moderne tijd.

DE MOLENS VAN KINDERDIJK
Het molencomplex Kinderdijk-Elshout bestaat uit 19 molens en een historische infrastructuur
voor de bemaling met waterlopen, lage en hoge boezems en dijken. Het molencomplex omvat
twee rijen van acht boezemmolens uit 1738 en 1740. Ze malen het water van de Lage naar de Hoge
Boezem. Verder zijn er nog drie poldermolens. Het complex van molens, waterlopen en boezems is
typisch voor het vroegere waterbeheer in ons land. De molens
zijn maalvaardig en de meeste
worden bewoond. In 1997 is het
op de UNESCO Werelderfgoedlijst geplaatst. Het complex ligt
in de Alblasserwaard, ca. 20 km
vanaf Rotterdam.

WILLEMSTAD
CURAÇAO
De historische binnenstad van Willemstad op Curaçao is een bijzonder voorbeeld van een in het
koloniale verleden tot stand gekomen handelspost en een militaire eilandnederzetting. De vrijwel
ononderbroken Nederlandse culturele invloed leidt tot een scherp contrast met het verder door
Portugese en Spaanse kolonisators gedomineerde Zuid-Amerika. Vooral de op de Nederlandse
steden- en vestingbouwtraditie gebaseerde aanleg in de 17de eeuwse wijken vormt een markant f acet
van de stad. Maar ook de meer op algemeen voorkomende koloniale bouw en inrichting geënte
structuren uit de 18de, 19de en 20ste eeuw vertonen nog een bijzondere gaafheid en herkenbaarheid. Eén van de opmerkelijkste aspecten van Willemstad
is de veelkleurigheid van de
bebouwing, die nog geaccentueerd wordt door het blauw van
de havens en omringende zee.
In 1817 is namelijk bepaald dat
de bebouwing niet langer wit
mocht zijn vanwege het verblindende effect daarvan. Willemstad op Curaçao is hiermee een
fenomeen in het Caribisch en
Zuid-Amerikaans gebied. Mede
7

om deze reden besloot de UNESCO-Commissie in 1997 om ook het historische deel van Willemstad op Curaçao toe te voegen aan de Werelderfgoedlijst.

HET WOUDAGEMAAL
Het ir. D.F. Woudagemaal is het grootste, nog in bedrijf zijnde, stoomgemaal ter wereld. Sinds
1920 dient het om een te hoge waterstand van het Friese boezemwater te verlagen. Na 47 jaar
kolenbedrijf zijn de ketels in 1967 omgebouwd voor oliestook. Rond die tijd werd het elektrische
Hooglandgemaal in bedrijf gesteld. Samen met de verbeterde sluizen van het Lauwersmeer is de
spuicapaciteit in Fryslân zodanig toegenomen, dat het Woudagemaal sindsdien aanzienlijk minder
vaak heeft moeten pompen. Nu
moeten de vier stoommachines
zo’n vier keer per jaar op gang
gebracht worden om te voor
komen dat de Friezen natte voeten krijgen. De pompcapaciteit
is ongeveer 4 miljoen liter water per minuut, ofwel in twee
etmalen de hele inhoud van het
Sneeker meer. In 1998 is het
uitstekend onderhouden monument op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst.

DE BEEMSTER
UNESCO gaf de Beemster in 1999 een plaats op de Werelderfgoedlijst. De Beemster kreeg deze
status omdat de droogmakerij een onvervangbare culturele en natuurlijke waarde vertegen
woordigt, door de bijzondere
ontstaansgeschiedenis en goed
bewaarde landschapsinrichting
uit de Hollandse renaissance.
In de woorden van het Wereld
erfgoedcomité: “Een creatief
meesterstuk, waarbij de zeventiende-eeuwse idealen in het
hele gebied nog steeds goed
waarneembaar zijn”. Daarmee
is vastgelegd dat de Beemster
uniek is in de wereld.
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HET RIETVELD SCHRÖDERHUIS
In 1924 is het Rietveld Schröderhuis door Gerrit Rietveld gebouwd voor Truus Schröder. Dit huis is
het enige gebouw dat ooit volgens de architectonische principes van De Stijl is gerealiseerd. Kenmerkend zijn de typische Stijlkleuren rood, blauw en geel, gecombineerd met wit, grijs en zwart,
maar ook de relatie tussen interieur en exterieur en de eenheid tussen de losse meubels en de
vaste delen van de inrichting.
De mens moet actief in het
leven staan, volgens Rietveld

en Schröder. De inrichting van
het huis weerspiegelt deze
overtuiging. Voor elke activiteit
moet de bewoner een handeling verrichten: de badkamer
creëren door het openvouwen
van een wand, de slaaphoeken
afschermen door wanden te
verschuiven, privacy bereiken
door luiken voor de ramen te
plaatsen. Het huis werd na het
overlijden van Truus Schröder
in 1985 eigendom van de Stichting Rietveld Schröderhuis, die
het pand na restauratie in beheer gaf aan het Centraal Museum Utrecht. In 2000 kreeg
het Rietveld Schröderhuis een
plaats op de Werelderfgoedlijst.

DE WADDENZEE
De Waddenzee vormt het grootste ononderbroken stelsel van getijdenplaten ter wereld, waarin
natuurlijke processen zich nog grotendeels ongestoord kunnen voltrekken. Het laat prachtig de
ontwikkeling zien van een tamelijk vlak en zandig kustgebied onder de invloed van een stijgende
zeespiegel, maar met relatief geringe rivierinvloeden en de verwevenheid van fysische en biologische processen. Als resultaat
is een gebied ontstaan met eilanden, barrières waarachter
de getijden- platen zich kunnen ontwikkelen. Op deze manier ontstaan er duinen, stranden tot aan zeegras
velden,
getijdegeulen en kwelders. De
Waddenzee is ook een zeer
belangrijk broed- en overwinterings-gebied voor vogels. Tot
9

wel 12 miljoen vogels per jaar maken gebruik van de Waddenzee en voor een aantal is de Waddenzee de onmisbare schakel in hun intercontinentale trekroute. Soms zijn er ruim 6 miljoen vogels
gelijktijdig aanwezig.
In 2009 is de Waddenzee door UNESCO erkend als Werelderfgoed.

DE GRACHTEN
GORDEL VAN
AMSTERDAM
In 2009 heeft het Rijk de Amsterdamse grachtengordel officieel voorgedragen voor de
UNESCO Werelderfgoedlijst.
De grachtengordel is uniek in de
wereld als stedenbouwkundig
en architectonisch kunstwerk.
Ze is het symbool van de grote
economische, politieke en culturele bloei van A
 msterdam in
de Gouden Eeuw. De grachtengordel is een inspiratiebron geweest voor talrijke steden in Europa en andere delen van de wereld:
van Parijs tot Jakarta, van Kopenhagen tot Sint-Petersburg. Bijzonder is dat de grachtengordel al
bijna vierhonderd jaar onveranderd een bruisend en vitaal centrum van handel en cultuur is. Kenmerkend voor de grachtengordel is de combinatie van wonen, werken en recreatie die van oudsher
aanwezig is. De grachtengordel is een meesterwerk van waterbouwtechniek. Amsterdam lag en
ligt nog steeds onder de zeespiegel. Het stedelijk watergebied bestond uit zeven boezems, ieder
met een eigen waterpeil. Een ingenieus stelsel van nog altijd functionerende bruggen en sluizen
regelt niet alleen het waterpeil, maar ook een onbelemmerde doorgang van het verkeer over water
en land. Ook op het gebied van bouwtechniek is Amsterdam een unicum. Net als de hele stad is
de grachtengordel gebouwd op palen: miljoenen boomstammen die als een onzichtbaar woud de
fundering vormen van alle gebouwen en kaden. In 2010 is de Grachtengordel van Amsterdam op
de Werelderfgoedlijst geplaatst.

DE VAN
NELLEFABRIEK
De Van Nellefabriek in Rotterdam is ons jongste wereld
erfgoed; in juni 2014 is het door
UNESCO op de Werelderfgoedlijst geplaatst.
De tussen 1925 en 1931 gebouwde, voormalige koffie-, thee- en
tabaksfabriek van Van Nelle is
10

een van de meest uitzonderlijke iconen van industriële architectuur in de wereld uit het begin van
de twintigste eeuw, de periode van het Nieuwe Bouwen. Het complex met zijn karakteristieke gevels van staal en glas en betonnen draagconstructies vormt de uitdrukking van de ‘ideale fabriek’,
met daglicht dat aangename werkomstandigheden biedt in de fabriek en openheid uitstraalt naar
de buitenwereld.
Het markeert de bijdrage van Nederland aan het ontwerpen van industriële productieprocessen.
Ook getuigt de Van Nellefabriek van de lange geschiedenis van invoer, verwerken en verhandelen
van tropische producten in Nederland, en in de Rotterdamse haven in het bijzonder.
De restauratie en herbestemming van de fabriek sinds 2000 is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd, waarbij de authenticiteit volledig behouden is gebleven.
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HOOFDSTUK 3.

De lessen over het Nederlandse Werelderfgoed zijn volgens een vaste didactische structuur
opgezet.
We hanteren een drie-lessen-opzet, waarmee een volwaardig leerproces wordt gerealiseerd. (zie
‘Theoretisch kader voor erfgoededucatie’, Zeeman & de Regt, 2008)
DRIE-LESSEN-OPZET
De eerste les, de voorbereidingsles, vindt plaats in de klas. In deze les wordt de kennis overgedragen die noodzakelijk is voor een zinvolle beleving van het Werelderfgoed. Deze les gaat over de
vraag wat is Werelderfgoed? Welk Werelderfgoed hebben we in Nederland? Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de Digitool Werelderfgoed. Leerlingen maken tijdens deze les een opdracht. Deze les
vervult de voorbereidende (cognitieve/affectieve) leerfunctie.
In de tweede les, de kernles, gaan leerlingen aan de slag met opdrachten bij een specifiek Wereld
erfgoed en ontdekken de waarde van dit erfgoed. Leerlingen leren over de ontstaansgeschiedenis,
de unieke kenmerken van het Werelderfgoed en de verhalen en achtergronden hierbij. U kiest
één of meerdere Werelderfgoedsites die worden behandeld. De kernles vindt bij voorkeur plaats
op locatie. Dit zorgt voor een rijke beleving van het erfgoed. Voor de les op locatie worden tips
gegeven voor een geslaagd bezoek en werken de leerlingen met een Werelderfgoedwijzer. Hiermee leren ze gericht kijken naar het specifieke Nederlandse Werelderfgoed. Kiest u ervoor om op
school te blijven, dan zorgt de TV-serie Hollandse Wereldwonderen voor een optimale beleving in
de klas. De tv-serie is ingekort en bewerkt voor leerlingen van 10 tot 15 jaar. De afleveringen van de
TV-serie vinden u en uw leerlingen op de website www.werelderfgoed.nl.
Deze les vervult de verwerkende (cognitieve) leerfunctie.
Tijdens de derde les wordt gereflecteerd op wat de leerlingen hebben beleefd en geleerd. Deze
reflectieles vindt plaats in de klas. Leerlingen krijgen een quiz en maken een zelfgekozen eind
opdracht. Deze les zorgt voor de regulatieve (metacognitieve) leerfunctie.
U vindt in dit hoofdstuk de lesbeschrijvingen over het Nederlandse Werelderfgoed. Het neemt u
en uw leerlingen mee door de drie lessen. In schema ziet het er als volgt uit (zie volgende pagina).
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LES 1: KEN HET NEDERLANDS WERELDERFGOED
Materialen:
• Digitool Werelderfgoed
• opdracht 1 en 2

• Introductie Werelderfgoed en de tien Nederlandse Werelderfgoederen.
• Digitool Werelderfgoed voor digibord of op
computer.
• Kies uit twee opdrachten en laat deze maken.

LES 2: BELEEF HET NEDERLANDS WERELDERFGOED
Optie: bezoek aan een Werelderfgoed
Materialen:
• Selecteer een Werelderfgoed in Nederland.
• TV-serie Hollandse Wereldwonderen • Ter voorbereiding de bijbehorende aflevering TV• Werelderfgoedwijzer voor bezoek aan serie Hollandse Wereldwonderen laten bekijken.
Werelderfgoed
• Bezoek aan een Werelderfgoed.
• Invullen van de Werelderfgoedwijzer.
Optie: in de klas
Materialen
• TV-serie Hollandse Wereldwonderen
• kijkwijzer bij TV-serie
• opdracht 3

• Kies een Werelderfgoed in Nederland.
• Bekijk bijbehorende aflevering TV-serie Hollandse Wereldwonderen.
• Opdracht maken bij het gekozen Werelderfgoed.

LES 3: REFLECTIE
Materialen
• Digitool Werelderfgoed
• eindopdrachten
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• Wat heb ik geleerd?
• Digitool Werelderfgoed.
• Kies een eindopdracht.

LES 1: KEN HET NEDERLANDS WERELDERFGOED!
Benodigdheden: Digitool Werelderfgoed, opdrachten voor de leerlingen, digibord of computers
voor de opdrachten of een print van de opdrachten.
! Digitool Werelderfgoed en de opdrachten zijn te vinden op de website
www.werelderfgoed.nl
Tijd: een lesuur
‡‡

VERTEL UW LEERLINGEN WAT U DE KOMENDE DRIE LESSEN GAAT DOEN.
En leg uit dat ze beoordeeld worden op hun houding, inzet en resultaat van de opdrachten.

‡‡

INTRODUCTIE WERELDERFGOED.
Bespreek deze tekst met de leerlingen:
“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?”
Zoek samen op waar de toren van Pisa ligt, de Chinese muur, de Galapagos-eilanden en
Willemstad op Curaçao.
Leg uit wat het begrip Werelderfgoed is en wat UNESCO daarin betekent. Stel deze twee begrippen centraal in deze eerste les.
WERELDERFGOED
–– bestaat uit kostbare schatten 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 nergens
anders in de wereld terug te vinden zijn (zoals bijvoorbeeld de Waddenzee).
–– heeft waarde voor mensen in de hele wereld.
–– wordt beschermd door UNESCO.
UNESCO:
–– is een internationale organisatie van de Verenigde Naties die zorgt voor vrede, veiligheid
en samenwerking tussen landen op het gebied van onderwijs, wetenschap, cultuur en
communicatie.
–– betekent United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation.
–– heeft een lijst opgesteld van uitzonderlijk erfgoed in de wereld: de Werelderfgoedlijst.
Landen beloven hun eigen Werelderfgoed goed te verzorgen en ook elkaar daarmee te
helpen.
–– bewaart wat bijzonder is in de wereld zodat ook de volgende generaties ervan kunnen
genieten. De volgende generatie dat ben jij, zijn jullie hier in de klas.
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‡‡

INTRODUCTIE TIEN NEDERLANDSE WERELDERFGOEDEREN MET DE DIGITOOL
WERELDERFGOED VOOR DIGIBORD.
Vertel de leerlingen dat wij in Nederland ook erfgoed hebben dat zó bijzonder is dat het op de
Werelderfgoedlijst staat van UNESCO.
Schokland, De Stelling van Amsterdam, De Molens van Kinderdijk, Willemstad Curaçao, Het
Woudagemaal, De Beemster, Het Rietveld Schröderhuis, De Waddenzee, De Grachtengordel
van Amsterdam en De Van Nellefabriek.
Geef een presentatie met de Digitool Werelderfgoed over de Werelderfgoedsites
in Nederland. Leerlingen kunnen ook zelf de presentatie op de computer bekijken.

‡‡

LAAT OPDRACHT 1 EN 2 MAKEN DOOR DE LEERLINGEN.
Stem de opdrachten af op het niveau van de leerlingen. Gebruik uw digibord om de opdrachten
samen te maken of laat de leerlingen zelf met de computer werken.
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OPDRACHT 1

OPDRACHTEN WERELDERFGOED

a. Werelderfgoed kun je onderverdelen in natuurlijk erfgoed en cultureel erfgoed. Natuurlijk
erfgoed is bijvoorbeeld een natuurgebied dat op natuurlijke wijze is ontstaan en is niet
gemaakt door mensenhanden. Cultureel erfgoed is wel gemaakt door mensen.
Geef voor de volgende Werelderfgoederen aan of het natuurlijk erfgoed is of cultureel
erfgoed.
 Rietveld Schröderhuis in Nederland.
 Acropolis in Athene.
 De Chinese muur in China.
 Waddenzee in Nederland.
 Grand Canyon in de Verenigde Staten van Amerika.
b. Het meeste Werelderfgoed in Nederland heeft te maken met de strijd tegen het water.
Schrijf op welke Werelderfgoederen in Nederland te maken hebben met de strijd tegen het
water.
c. Ken je de vensters van de canon van Nederland? (www.entoen.nu)
Welke vensters hebben te maken met de Werelderfgoederen in Nederland?

DE BEEMSTER

OPDRACHT 2

OPDRACHTEN WERELDERFGOED

Op dit moment zijn er meer dan 900 Werelderfgoederen over de hele wereld en ieder jaar
zijn dat er weer meer. Het zijn allemaal bijzondere gebouwen en gebieden die we voor de
volgende generaties willen bewaren.
Gebruik de site van UNESCO. (http://whc.unesco.org/en/list). Zoek op de lijst of klik op de
wereldkaart. Je kunt inzoomen en uitzoomen.
a. Zoek op ieder werelddeel naar twee Werelderfgoederen.
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LES 2: BELEEF HET NEDERLANDS WERELDERFGOED!
Benodigdheden: de TV-serie ‘Hollandse Wereldwonderen’, voldoende prints van de Kijkwijzer Hollandse Wereldwonderen en de Werelderfgoedwijzer, fototoestel (voor bezoek aan locatie), pennen
of potloden.
! alle opdrachten en kijkwijzers zijn te vinden op de website www.werelderfgoed.nl
Tijd: twee lesuren
‡‡

MAAK EEN KEUZE UIT DE VOLGENDE OPTIES:
–– U brengt een bezoek met de leerlingen aan een Werelderfgoed.
–– U beleeft met de leerlingen het Werelderfgoed in de klas.

Optie: bezoek aan een Werelderfgoed
–– Selecteer een Werelderfgoed in Nederland. Wat is in de buurt? Welk erfgoed sluit aan bij
uw lesprogramma?
–– Plan uw bezoek aan het Werelderfgoed.
–– Maak een afspraak bij het Werelderfgoed voor uw bezoek. Kijk voor de adressen en
telefoonnummers in hoofdstuk 5.
–– Ieder Werelderfgoed heeft ook eigen onderwijsprojecten. Wellicht interessant voor het
uitbreiden van uw lessen. Gebruik hiervoor hoofdstuk 5 en vraag informatie als u een
afspraak maakt.
–– Zorg eventueel voor extra begeleiding voor uw bezoek aan het Werelderfgoed.
–– Laat de leerlingen ter voorbereiding kijken naar de bijbehorende aflevering van de TV-serie
Hollandse Wereldwonderen. Dit kan via het digibord of via de computer (en eventueel
thuis als huiswerk).
–– Bespreek de Werelderfgoedwijzer. Leerlingen vullen de vragen in tijdens het bezoek. Ze
leren de unieke kenmerken van dit Werelderfgoed te benoemen. Laat de leerlingen zelf
nog vragen bedenken bij dit Werelderfgoed. Deze vragen kunnen ze meenemen naar het
Werelderfgoed.
–– Tips voor een geslaagd bezoek:
–– Bespreek vooraf met de leerlingen hoe ze zich gedragen. Maak ook afspraken met de
contactpersoon van het Werelderfgoed over wat wel en niet geoorloofd is.
–– Kopieer voldoende Werelderfgoedwijzers en neem ze mee naar de locatie van het
Werelderfgoed.
–– Laat de leerlingen individueel, in tweetallen of in groepjes de Werelderfgoedwijzer
invullen.
–– Zorg voor een fotocamera om het bezoek aan dit Werelderfgoed vast te leggen.
–– Laat de leerlingen tijdens het bezoek de Werelderfgoedwijzer maken.
Optie: het Werelderfgoed in de klas
U kunt deze les klassikaal geven of de leerlingen zelfstandig (individueel, in tweetallen of in groepjes) aan het werk zetten.
–– Kies een Werelderfgoed in Nederland. U kunt uiteraard ook meerdere erfgoedsites kiezen
als u dat wilt.
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–– Bekijk bijbehorende aflevering van de TV-serie Hollandse Wereldwonderen. U vindt deze
serie op Uitzending Gemist.
–– Gebruik de Kijkwijzer bij de serie Hollandse Wereldwonderen.
–– Kopieer voor iedere leerling een exemplaar.
–– Neem voordat u de aflevering bekijkt de kijkwijzer door met de leerlingen.
–– Opdracht 3 maken bij het gekozen Werelderfgoed.
–– Deze opdracht bij het Werelderfgoed richt zich op het beleven van het Werelderfgoed.

DE VAN NELLEFABRIEK
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OPDRACHT 3

OPDRACHTEN WERELDERFGOED

Kies jouw eigen Werelderfgoed en vertel voor de klas in geuren en kleuren wat je ervan vindt.
Gebruik minstens drie kleuren, drie geuren en drie geluiden die er volgens jou het beste bij
passen.
Als je wilt, kun je de website van het Werelderfgoed gebruiken om ideeën op te doen.
Kies uit:
1. Schokland: www.schokland.nl
2. De Stelling van Amsterdam: www.stellingvanamsterdam.nl
3. De molens van Kinderdijk: www.kinderdijk.nl
4. Willemstad Curaçao: www.werelderfgoed.nl/pages/nl/willemstad.php
5. Het Woudagemaal: www.woudagemaal.nl
6. De Beemster: www.landvanleeghwater.nl
7. Het Rietveld Schröderhuis: www.rietveldschroderhuis.nl
8. De Waddenzee: www.waddenzee.nl
9. De Grachtengordel van Amsterdam: www.werelderfgoed.amsterdam.nl
10. De Van Nellefabriek: www.vannellefabriek.nl

DE STELLING VAN AMSTERDAM

LES 3: WAT HEB JE GELEERD OVER HET
NEDERLANDSE WERELDERFGOED?
Benodigdheden: Digitool Werelderfgoed, eindopdrachten, materialen voor de eindopdrachten zoals teken- en knutselspullen.
! de Digitool Werelderfgoed en alle eindopdrachten zijn te vinden op www.werelderfgoed.nl
Tijd: een lesuur
‡‡

‡‡

‡‡

WAT HEB IK GELEERD?
Bespreek met elkaar wat de leerlingen hebben geleerd. Geef uw leerlingen de volgende
reflectie-opdracht: Schrijf in vijf zinnen op wat je geleerd hebt over het Nederlands Werelderfgoed.
DIGITOOL WERELDERFGOED.
Herhaal de quiz van de Digitool. Gebruik het digibord of zet de leerlingen achter computers.
Met deze quiz toetsen de leerlingen zichzelf over wat zij hebben geleerd over het Nederlands
Werelderfgoed.
KIES EEN EINDOPDRACHT. Laat de leerlingen één van de volgende opdrachten maken.
–– folder voor toeristen
–– poster
–– kunstwerk: schilderij
–– videoclip maken
–– verhaal of gedicht schrijven
–– maquette van bouwwerk maken

De leerlingen kunnen individueel of groepsgewijs aan deze opdracht werken. Stem de opdracht
en de instructies af op de mogelijkheden in uw klas. Maak na afloop een tentoonstelling van de
eindproducten.
‡‡

BEOORDEEL DE LEERLINGEN na afloop op de volgende punten:
–– Alle opdrachten: inzet, resultaat, kenmerken Werelderfgoed moeten terugkomen in de
antwoorden.
–– Kijkwijzer-antwoorden tijdens tv-serie bekijken of op locatie Werelderfgoed
–– De reflectie-vraag in les 3: Wat heb ik geleerd over het Nederlands Werelderfgoed?
–– De eindopdrachten in les 3.
–– Houding: het omgaan met erfgoed, het gedrag op de erfgoedlocatie.
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EINDOPDRACHTEN

OPDRACHTEN WERELDERFGOED

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).

SCHOKLAND

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.

MAAK EEN VIDEOCLIP!

OPDRACHTEN WERELDERFGOED

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.

HET WOUDAGEMAAL

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.

HOOFDSTUK 4.

Op de website www.werelderfgoed.nl vindt u alle benodigde informatie en materialen voor dit
onderwijsproject.
WEBSITE: WWW.WERELDERFGOED.NL
‡‡

Digitool Werelderfgoed.

‡‡

Afleveringen TV-serie ‘Hollandse Wereldwonderen’. U vindt de afleveringen op Uitzending
Gemist.

‡‡

Handleiding voor docent (pdf-document)

‡‡

Opdrachten voor de leerlingen
Les 1:
–– Opdracht 1
–– Opdracht 2
Les 2:
–– Kijkwijzer bij de afleveringen van ‘Hollandse Wereldwonderen
–– Opdracht 3
–– Werelderfgoedwijzer voor het bezoek aan een Werelderfgoed
Les 3
–– Digitool Werelderfgoed
–– Eindopdrachten:
• folder voor toeristen
• poster
• schilderen/kunstwerk maken
• videoclip maken
• verhaal of gedicht schrijven
• maquette maken
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HOOFDSTUK 5.

VAN WERELDERFGOED IN NEDERLAND.
WEBSITE: WWW.WERELDERFGOED.NL
Informatie en beschikbare onderwijsprojecten en –materialen over de verschillende
Werelderfgoederen:
‡‡
‡‡

‡‡

‡‡
‡‡
‡‡
‡‡

‡‡
‡‡
‡‡

Schokland: www.schokland.nl
Beschikbaar materiaal: routekaart luisterroutes.
De Stelling van Amsterdam: www.stellingvanamsterdam.nl
Beschikbaar materiaal: Kwartetspel Stelling van Amsterdam, Leskist Stelling van Amsterdam,
Fortengame, Fortenspel (12-18 jr), Educatieve dvd. Tevens zijn er diverse educatieve mogelijkheden per fort.
Molens van Kinderdijk: www.kinderdijk.nl
Beschikbaar materiaal: Handleidingen en leerlingmateriaal bij de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis, biologie en natuurkunde.
Willemstad Curaçao: www.werelderfgoed.nl/pages/nl/willemstad.php
Het Woudagemaal: www.woudagemaal.nl
De Beemster: www.landvanleeghwater.nl
Beschikbaar materiaal: Onderwijsproject: Karel en de Kikkerkoning. Het Beemsterboelspel.
Het Rietveld Schröderhuis: www.rietveldschroderhuis.nl
Beschikbaar materiaal: Kijkwijzer Rietveld Schröderhuis, voortgezet onderwijs bovenbouw
havo/vwo.
De Waddenzee: www.waddenzee.nl
De Grachtengordel van Amsterdam: www.werelderfgoed.amsterdam.nl
De Van Nellefabriek: www.vannellefabriek.com

Check regelmatig de websites! Nieuwe educatieve projecten en producten worden toegevoegd.
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HOOFDSTUK 6.

De lessen over het Nederlands Werelderfgoed sluiten aan bij onderstaande kerndoelen in het
onderwijs.
KERNDOELEN BASISONDERWIJS
De nummers verwijzen naar de originele kerndoel-nummers.
‡‡

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.
51. De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aan
duidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de verschillende tijdvakken.
53. De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel
erfgoed.

KERNDOELEN VOORTGEZET ONDERWIJS
De nummers verwijzen naar de originele kerndoel-nummers.
‡‡

Mens en maatschappij
37. De leerling leert een kader van tien tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen
en personen in hun tijd te plaatsen. De leerling leert hierbij over kenmerkende aspecten van de
verschillende tijdvakken.
40. De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen
of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving
te betrekken.
De canon van Nederland
De inhoud van de canon van Nederland is sinds augustus 2009 een verplicht onderdeel van de
kerndoelen voor het onderwijs voor leerlingen van 8 tot 15 jaar. Zie www.entoen.nu.
Dit project sluit naadloos aan bij de vensters:
–– De Republiek. Een staatkundig unicum.
–– De Beemster. Nederland en het water.
–– De grachtengordel. Stadsuitbreiding in de zeventiende eeuw.
–– De Stijl. Revolutie in vormgeving.
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–– De watersnood. De dreiging van het water.
–– Suriname en de Nederlandse Antillen. Dekolonisatie van de West.
Bron: Oostrom, F. van / Stichting entoen.nu i.o. (2007) Canon van Nederland. Deel A, B en C.
Schiedam Stichting entoen.nu.
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