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HANDLEIDING DOCENTEN

Maak met uw leerlingen een wereldreis. Ga samen op 
zoek naar de schatten van de wereld: het Werelderf-
goed. U hoeft niet altijd ver weg om het te vinden. Ook 
in onze eigen omgeving staan bijzondere gebieden of 
gebouwen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 

Werelderfgoed ben je niet zomaar! 
Elk Werelderfgoed vertelt het verhaal over haar  
uitzonderlijke, universele waarde voor de mensheid. 
Het is niet alleen uniek en onvervangbaar in onze 
eigen omgeving, maar zelfs in de wereld. Alleen  
UNESCO kan erfgoed benoemen tot Werelderfgoed. 
Het is geen verkiezing, maar een lang proces.  
Mensen uit verschillende landen beslissen samen  
wat wordt toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst. 

De basisgedachte van het werk van UNESCO is vrede 
creëren in de hoofden van mensen. Werelderfgoed 
speelt daarin een rol. Door het Wereldgoed te kennen, 
ontdek je de natuurlijke schoonheid van de wereld en 
leer je meer over de geschiedenis van culturen. Dit 
zorgt voor meer begrip voor elkaar en respect voor 
elkaars natuur en cultuur. 

Deze handleiding geeft u tips en aanwijzingen voor 
uw lessen over Werelderfgoed. Bij de lessen horen de 
afleveringen van Het Klokhuis. Ze laten zien wat ieder 
Werelderfgoed zo bijzonder maakt. 

Veel plezier met het werken aan de lessen en het  
ontdekken van het Werelderfgoed!

INLEIDING
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UITGANGSPUNTEN, DOELGROEP & LEERDOELEN

UITGANGSPUNTEN 
•   Het lesmateriaal bestaat uit: deze docentenhandlei-

ding met drie lessen, opdrachten voor de leerlingen 
en de afleveringen van Het Klokhuis. 

•   De insteek van het lesmateriaal is de unieke waar-
de van ons Werelderfgoed. Wat is Werelderfgoed? 
Waarom is het van belang het Werelderfgoed te 
kennen? Door leerlingen bewust te maken van de 
uitzonderlijke universele waarde van deze wereld-
schatten ontdekken ze de natuurlijke schoonheid 
van de wereld en leren ze de cultuur en identiteit van 
andere volkeren beter begrijpen.

•   Uw lessen erfgoed, cultuureducatie, 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 afleveringen van Het Klokhuis laat u de 
leerlingen kennismaken met het Werelderfgoed in de 
eigen omgeving. 

•   Als docent kiest u zelf welk Werelderfgoed u  
behandelt in de drie lessen. Wat past het beste in uw 
leerprogramma? Wat interesseert de leerlingen het 
meest? Waar bent u zelf nieuwsgierig naar? Uiter-
aard kunt u ook kiezen om meer Werelderfgoedloca-
ties te behandelen.  
 
Bent u docent op Curaçao, dan kunt u ook Wereld- 
erfgoed in het Caribisch gebied erbij betrekken. 

•   Leerlingen kunnen klassikaal, individueel of in groep-
jes aan de slag met de opdrachten tijdens de drie 
lessen. Laat uw leerlingen zoveel mogelijk met elkaar 
in gesprek gaan. Bied ruimte om naar elkaar te 
luisteren, op elkaars ideeën te reageren en samen te 
werken. Het aangaan van de dialoog is een belang-
rijk didactisch uitgangspunt voor erfgoededucatie.

•   Zowel de opdrachten, als ook de afleveringen van  
de tv-serie zijn eenvoudig te vinden via tabblad  
onderwijs op www.werelderfgoed.nl.
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DOELGROEP
Het lesmateriaal is bedoeld voor leerlingen van  
10 tot 15 jaar.

LEERDOELEN 
De leerling leert: 

•   Wat Werelderfgoed inhoudt. 

•    Wat UNESCO is en wat de rol van UNESCO is bij  
het Werelderfgoed. 

•   Het Werelderfgoed te plaatsen op de wereldkaart. 

•    De unieke eigenschappen van het Werelderfgoed 
herkennen. 

•   In gesprek met anderen te reflecteren op verhalen 
en betekenissen van het Werelderfgoed.

4 HANDLEIDING DOCENTENWerelderfgoed Hollandse Waterlinies - foto: Martin van Lokven
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OVERZICHT VAN DE LESSEN

DRIE LESSEN 
De lessen over het Werelderfgoed zijn volgens een 
vaste didactische structuur opgezet. We hanteren een 
drie-lessen-opzet (maak kennis, beleef en reflecteer), 
waarmee een volwaardig leerproces wordt gerealiseerd 
voor erfgoededucatie.

LES 1:  MAAK KENNIS MET HET   
WERELDERFGOED 

Materialen: Opdracht 1 en 2

•   Introductie Werelderfgoed.

•   Kies uit twee opdrachten en laat deze maken.

LES 2:  BELEEF HET   
WERELDERFGOED 

Optie: bezoek aan een Werelderfgoed 

Materialen: Afleveringen Het Klokhuis én Wereld- 
erfgoedwijzer voor bezoek aan Werelderfgoed. 
 
•  Selecteer een Werelderfgoed.
 
•   Ter voorbereiding de bijbehorende aflevering van 

Het Klokhuis bekijken.
 
•  Bezoek aan een Werelderfgoed.
 
•  Invullen van de Werelderfgoedwijzer. 
 
Optie: in de klas

Materialen: Afleveringen Het Klokhuis, Kijkwijzer  
bij TV-serie én opdracht 3 

•  Kies een Werelderfgoed.

•  Bekijk bijbehorende aflevering van Het Klokhuis.

•  Opdracht maken bij het gekozen Werelderfgoed.

LES 3:  REFLECTIE
Materialen: Eindopdrachten én Werelderfgoedquiz

•   Wat heb ik geleerd?

•   Kies een eindopdracht.

SAMEN ERFGOEDWIJS! 

Bekijk en bespreek Werelderfgoed altijd  
vanuit meerdere perspectieven met leerlingen. 
Meningen over wat erfgoed is kunnen door  
de tijd heen veranderen. De vraag of dit  
Werelderfgoed is en of het (nog steeds) een 
‘ereplek’ verdient kan tot discussies leiden. 
Aan de andere kant kan het een kans bieden 
om aan de hand van het concrete erfgoed de 
gevoeligheid duidelijk te maken voor iedereen. 
Erfgoededucatie draait om betekenis verlenen. 
Daarom is communiceren, het uitwisselen van 
elkaars ervaringen en verhalen en respect voor 
andere meningen een wezenlijk onderdeel in 
het leerproces. Coöperatief leren, werkvormen 
waarbij samenwerkend leren aan de orde 
komt, is dan ook zeker aan de orde. Leerlingen 
leren in dialoog met anderen betekenissen van 
het Werelderfgoed herkennen. Laat leerlingen 
daarom de opdrachten zo veel mogelijk in 
duo's of kleine groepjes uitvoeren. 
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UITLEG AAN LEERLINGEN 
 
Vertel uw leerlingen wat u de komende drie lessen  
gaat doen. 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 is Werelderfgoed, 
benoemd door UNESCO. Nederland heeft ze ook!  
En Willemstad op Curaçao is ook een Werelderfgoed. 
Maar wat maakt deze natuurgebieden en bouwwerken 
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
•   Leert je de natuurlijke schoonheid en geschiedenis 

van de wereld ontdekken. 
 
•   Is een kostbare schat die we willen bewaren en 

doorgeven aan de volgende generaties. 
 
•   Werelderfgoed is OF een uniek natuurgebied  

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

 
•   Is onvervangbaar erfgoed en heeft waarde voor alle 

mensen in de hele wereld. 
 
•   Kan alleen door UNESCO worden benoemd.

BENODIGDHEDEN 

Opdrachten voor de leerlingen, 

computers voor de opdrachten 

of een print van de opdrachten. 

UNESCO
•   Is een internationale organisatie van de Verenigde 

Naties met als doel het streven naar wereld- 
vrede. Dit doen ze door samen met andere landen 
te werken aan 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 verzor-
gen 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. 

•   Door het Wereldgoed ontdek je de natuurlijke 
schoonheid van de wereld en leer je meer over de 
geschiedenis van culturen. Dit zorgt voor meer  
begrip voor elkaar en respect voor elkaars natuur 
en cultuur. Hiermee wil UNESCO bereiken dat  
vrede in de hoofden van de mensen start.

Vertel de leerlingen dat ook in onze eigen omgeving 
Werelderfgoed is dat zó bijzonder is dat het op de 
Werelderfgoedlijst staat van UNESCO.

LAAT OPDRACHT 1 EN 2 MAKEN  
DOOR DE LEERLINGEN
Stem de opdrachten af op het niveau van de  
leerlingen. Maak de opdrachten samen of laat de  
leerlingen zelf aan de slag gaan.

TIJD 
Een lesuur.
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LES 1: MAAK KENNIS MET HET WERELDERFGOED
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LES 2: BELEEF HET WERELDERFGOED! 

 
 

1. BEZOEK AAN EEN WERELDERFGOED
 
•   Selecteer een locatie. Wat is in de buurt?  

Welk erfgoed sluit aan bij uw lesprogramma? 

•   Plan uw bezoek. Maak een afspraak bij het  
Werelderfgoed. 

•   Ieder Werelderfgoed heeft ook eigen onderwijs- 
projecten. Wellicht interessant voor het uitbreiden 
van uw lessen. 

 
•   Laat de leerlingen ter voorbereiding kijken naar de 

bijbehorende afleveringen van Het Klokhuis. 
 
•   Bespreek de Werelderfgoedwijzer. Leerlingen vullen 

de vragen in tijdens het bezoek. Ze leren de unieke 
waarden van dit Werelderfgoed te benoemen. Dit is 
ook precies waarom deze locatie onvervangbaar is. 
Laat de leerlingen zelf nog vragen bedenken. 

•   Tips voor een geslaagd bezoek: 
   

-  Bespreek vooraf met de leerlingen hoe ze zich 
gedragen. Maak ook afspraken met de contact-
persoon van het Werelderfgoed over wat wel en 
niet geoorloofd is. 

  
 -  Laat de leerlingen individueel, in tweetallen of in 

groepjes de wijzer invullen. 
 
 - Kopieer voldoende wijzers en neem ze mee. 
 
 -  Zorg voor een fotocamera om het bezoek aan dit 

Werelderfgoed vast te leggen.

BENODIGDHEDEN 

De afleveringen van Het Klokhuis, voldoende prints  

van de Kijkwijzer Klokhuis en de Werelderfgoedwijzer 

(in de opdrachten), fototoestel (voor bezoek aan locatie), 

pennen of potloden. Alle opdrachten zijn te vinden op de 

website www.werelderfgoed.nl.

2. 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. U kunt uiteraard  
ook meerdere locaties kiezen als u dat wilt.  

•   Bekijk de bijbehorende aflevering van Het  
Klokhuis. 

 
•   Gebruik de kijkwijzer. Kopieer voor iedere  

leerling een exemplaar. 

•   Neem voordat u de aflevering bekijkt de  
kijkwijzer door met de leerlingen.  

•   Laat opdracht 3 maken bij het gekozen  
Werelderfgoed.

TIJD 
Twee lesuren.
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MAAK EEN KEUZE UIT DE VOLGENDE OPTIES

OPTIE 1  U brengt een bezoek met de leerlingen aan een Werelderfgoed.  
OPTIE 2   U beleeft met de leerlingen het Werelderfgoed in de klas.

7 HANDLEIDING DOCENTEN
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LES 3: REFLECTIE

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 Werelderfgoed.
 

DE WERELDERFGOEDQUIZ
 
Doe de quiz. Gebruik het digibord of zet de leerlingen 
achter computers. Met deze quiz toetsen de leerlingen 
zichzelf over wat zij hebben geleerd over het Wereld- 
erfgoed. 

KIES EEN EINDOPDRACHT

•   Poster

•   Folder 

•   Kunstwerk

•   Videoclip

•   Verhaal of gedicht

•   Maquette

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. 

BEOORDELING

Beoordeel de leerlingen na afloop op de volgende 
punten: 

•   Bij alle opdrachten: op inzet, op resultaat, en het 
benoemen van kenmerken Werelderfgoed.

•   Op houding: het omgaan met erfgoed en het  
gedrag op de erfgoedlocatie.

TIJD 
Een lesuur.
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BENODIGDHEDEN 

De Werelderfgoedquiz, opdrachten, materialen voor de 

eindopdrachten zoals teken- en knutselspullen. 

De Werelderfgoedquiz en alle opdrachten zijn te vinden 

op www.werelderfgoed.nl. 
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MEER INFORMATIE
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Op de website van de Stichting Werelderfgoed  
Nederland vindt u alle benodigde informatie en  
materialen voor dit onderwijsproject. Ook zijn hier  
materialen voor een spreekbeurt te downloaden. 
www.werelderfgoed.nl.

VIND HET WERELDERFGOED

Informeer bij het afzonderlijke Werelderfgoed naar  
hun specifieke onderwijsprojecten en mogelijkheden 
voor schoolbezoek of les op locatie.  

AANSLUITING BIJ CURRICULUM

De leerinhoud beweegt zich tussen uitleg van de 
begrippen: erfgoed, Werelderfgoed, UNESCO en het 
verhaal dat bij het Werelderfgoed hoort. Dat betekent 
dat u begrippen als erfgoed en Werelderfgoed moet 
uitleggen. U 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 Werelderfgoed staat 
centraal en het draait in uw lessen om het inspireren, 
motiveren en enthousiasmeren van leerlingen.  
Wat vinden zij bijzonder Werelderfgoed en waarom? 
En welk verhaal hoort hierbij. Ieder afzonderlijk  
Werelderfgoed heeft ook een verhaal te vertellen. 
Over gebeurtenissen, personen, ontwikkeling,  
biodiversiteit, natuurfenomenen of het ontstaan van 
het landschap. Het zijn deze verhalen die ons de 
wereld laten zien en waarmee u leerlingen deelgenoot 
maakt van de erfenis die met het Werelderfgoed in 
hun handen wordt gelegd. 

Werelderfgoededucatie zet de vensters open voor  
de wereld. Naast zinvolle historische kennis over 
bijzondere (natuur)gebieden en gebouwen werken 
leerlingen aan hun sociaal-cultureel bewustzijn. Een 
unieke en waardevolle combinatie van leergebieden. 
Werelderfgoed levert dus betekenisvolle thema’s voor 
lessen of projecten. Veel thema’s en onderwerpen 
vanuit Werelderfgoed kunnen in samenhang onderwe-
zen worden. Je kunt een bouwwerk beschouwen op 
architectuur, materiaal en vorm. Maar je kunt er ook 
van leren hoe mensen leefden, woonden en werkten in 
vroegere tijden. Werelderfgoed kan het onderwerp zijn 
bij complete projecten maar ook in introducties van 
lessen. 

 

 
Werelderfgoededucatie koppelt taalactiviteiten, 
burgerschapsvorming, historische en geografische 
vaardigheden en onderdelen uit cultuureducatie.  
Werelderfgoed verbindt! 

Werelderfgoededucatie levert een bijdrage aan kennis, 
vaardigheden en attituden in: 
-  Cultuuronderwijs voor wat betreft leren reflecteren 

op cultuur en het ontwikkelen van cultureel bewust-
zijn. Leerlingen leren dat mensen deel uitmaken van 
verschillende culturen en dat culturen niet statisch 
zijn en kunnen veranderen. De innovatie van nu is het 
erfgoed van de toekomst.

-  Geschiedenisonderwijs door kennis over histori-
sche gebeurtenissen, personen, situaties en ontwik-
kelingen, het ontwikkelen van historisch redeneren, 
erfgoed in een historische context kunnen plaatsen 
(nationale en regionale canon) en historisch besef. 

-  Aardrijkskunde-onderwijs door het gebruik van 
de geografische vierslag (waarnemen, herkennen, 
verklaren en waarderen), erfgoed in de ruimtelijke 
context kunnen plaatsen en geografisch besef. 
Het belang van natuurgebieden op de wereld met 
betrekking tot biodiversiteit en klimaatveranderingen. 
Denk aan Werelderfgoed zoals de Waddenzee en  
het belang voor de trekvogels in de wereld, het  
Amazonegebied in Brazilië, maar ook de reuzen- 
pandareservaten in China.

-  Kunst & cultuur door erfgoed te plaatsen in  
kunst- en cultuurhistorische context, het delen van 
cultuuruitingen en het bespreken van de waarde en 
betekenis hiervan. Verbeeldingskracht van leerlingen 
wordt aangesproken door in hun hoofd mentale 
representaties te maken van dingen die je op dat 
moment niet kunt waarnemen. 

-  Taalonderwijs doordat leerlingen leren informatie  
te verwerven uit gesprekken, ze hun eigen waarde- 
oordeel en mening onder woorden brengen en ze in 
discussies met argumenten leren te reageren op de 
ander. 

-  Burgerschap door kennis over de democratische 
cultuur, het besef dat je stem wordt gehoord en dat 
een ander ook een stem heeft. Leerlingen worden 
zich bewust van onderdelen in de samenleving die 
invloed kunnen hebben op je identiteit en reflecteren 
op tradities, vieringen en rituelen. 

DE CANON VAN NEDERLAND  
Zoek in uw lessen over het Werelderfgoed ook de 
verbinding met de Canon van Nederland. Denk aan de 
canonvensters ‘De Romeinse Limes’, ‘De Beemster’ 
en ‘Het Caribisch gebied’.
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