Met leerlingen aan de slag!
Actieve erfgoedlessen
Wat is cultuureducatie?

1
Dans,
beeldende
vorming, muziek,
drama, media
en literatuur.

2

KUNSTEDUCATIE

ERFGOEDEDUCATIE

3
MEDIA EN
LITERATUUREDUCATIE

Kritisch
leren kijken,
esthetisch leren
kijken en inzichten
in processen
krijgen.

ik ruik
koffie, ik zie
iets dat je kan
draaien en het
is van hout.

Voorwerpen,
gebouwen, foto’s,
films, tradities
en gewoonten.

Oude
media (krant,
radio, TV) en
nieuwe media
(internet, social
media).

hmmm...
is het
iets van
vroeger?

Doel of middel bij
bijvoorbeeld geschiedenis,
aardrijkskunde, natuur en
milieueducatie, Nederlands
en maatschappijleer.

•
•
•

Met erfgoededucatie
krijgen kinderen handvatten
om in eigen omgeving en
op andere plaatsen en
momenten betekenis te
geven aan erfgoed.

Belangrijke
begrippen bij
cultuureducatie:

actief: zelf doen
receptief: er naar kijken
reflectief: wat heb
ik geleerd?

•

creatieve proces

Hoe werkt een creatief proces?

we zagen
de microscoop
van antoni van
leeuwenhoek.

wat een
slimme
uitvinding!
we mochten
zelf ook door
een microscoop
kijken.
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Onderzoeken

nu mogen
we zelf iets
uitvinden.
het moet over
‘kijken’ gaan.

een
uitschuifarm
met vergrootscherm.

Evalueren

superleuk!
en in een
groepje bedenk
je meer dan
alleen.

de letters
op je mobiel
zijn klein.
dat is slecht
voor je ogen.
Uitvoeren

Oriënteren

4
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Verschillende leertheorieën

Taalknap

Lezen, praten,
schrijven, verhalen,
gedichten,
discussie

Beweegknap

Sport, bewegen,
dansen, mime,
handvaardigheid,
jongleren

“soldaten
overal
om hem
heen raakten
gewond. hij was
bang...”

Rekenknap

Mensknap

Rekenen,
getallen, symbolen,
jaartallen, logica,
begroten

Vrienden,
samenwerken,
organiseren,
activiteiten,
conflicten
oplossen

de 3e
engels-nederlandse
oorlog duurde 2 jaar,
van 1672 tot 1674,
dat is 343 jaar
geleden...

zullen we
samen de
speurtocht
maken?

Natuurknap

Natuur, zoeken naar
overeenkomsten en
verschillen in natuur,
natuurbescherming

ik ontwerp
mijn eigen
kostuum!
Componeren,
ritme, zingen,
melodie, muziek
maken en
beluisteren

hadden ze in
deze oorlog ook
nog tamboers?
klonkt dat
dan zo?

Kijkknap

Ontwerpen,
knutselen, inrichten,
tekenen, schetsen,
fotografie

Sociaalcontructivisme

deze
schooltas
van hout werd
gebruikt in
de 17e eeuw.

Tip

Deze theorie van
Howard Gardner gaat
uit van acht intelligenties.
De meest effectieve
manier van leren hangt af
van de intelligenties
die het best zijn
ontwikkeld.

ik wil naar
buiten! zou je in
het landschap
nog iets kunnen
zien van die
oorlog?

één,
twee
mars!

Muziekknap

Meervoudige
Intelligentie

Informatie komt bij
iedereen anders binnen
en haakt aan bestaande
kennis. Wanneer je samen
met andere de kennis
kinderen
bespreekt leer
haalden hout
je meer.
voordat ze

naar school
gingen.

kinderen
willen een
schooltas met
houtprint.

Samen onderzoeken,
opdrachten maken,
bespreken of presenteren:
daar leer je meer van!

ik denk dat
ik zelf geen
held zou zijn
geweest.

Verhalend
Ontwerpen

Je leert sneller
wanneer je intrinsiek
gemotiveerd bent en
zelf sturing kunt
geven aan het
leerproces.

Zelfknap

Reflecteren op
eigen handelen,
dagboek bijhouden,
filosoferen,
fantaseren

wat een
geheimzinnige hoe kunnen
brief uit het we uitzoeken
van wie
archief!
die was?

Tip
Laat een educatief ontwerper een
verhaallijn bedenken waarmee kinderen
zelf op onderzoek uitgaan (een raadsel
oplossen, een dilemma uitwerken,
een schat zoeken, een bedrijf starten).

Hoe ontwikkel je een les?
Bij erfgoededucatie
gaat het om:
waarnemen, herkennen,
benoemen en
waarderen.

BASISOPZET VAN EEN LES

Op
school

door een
leerkracht

1

2

3

inleiding

kern

verwerking

VOORBEELD VAN EEN MUSEUMLES

1 inleiding

Op
locatie

2 kern

Ontwikkel een onderwijsproject bij
een vaste tentoonstelling: leerkrachten
vinden het fijn wanneer een goede les
jaarlijks terugkomt.

wij gaan
die kant op.
weet
daar gaat iemand nogikvan
vorig
ons vertellen
jaar dat de
over de
kinderen dat heel
hongerwinter.
indrukwekkend
vinden.

1 inleiding

2 kern

Een deel
Een
gaat in groepjes
deel van de
opdrachten
groep gaat de
doen.
rondleiding
doen.

hé, daar
hebben we het
met geschiedenis
over gehad!
Ontwikkel een project dat
goed aansluit op de lesstof van de
doelgroep. Kijk hierbij naar kerndoelen en lesmethoden (tule.slo.nl).

VERWERKINGSLES
1 inleiding

we zijn
hier bij de
tentoonstelling
over de tweede
wereldoorlog.

3 verwerking

Tip

door een
leerkracht

KERNLES

VOORBEREIDENDE LES

Tip

Op
school

Na ongeveer
25 minuten
wisselen de
groepen.

2 kern
3 verwerking

Waar zijn
we en wat
gaan we
doen?

wat is
dat?

het lijkt
wel een
bloembol!
lees jij de
opdracht die
erbij zit?

wat
hebben jullie
geleerd?
Reflecteren:
welke dingen
heb je
1 verwerking ontdekt?

sorry, ik heb
echt geen tijd
gehad om iets voor
te bereiden...

Keuzes van leerkrachten

Toets je idee/
lesmateriaal bij
leerkrachten.

Leerkrachten hebben
niet altijd voldoende tijd.
Belangrijk om in ieder
geval te bespreken:

Tip
Tip

VOORBEREIDENDE LES
• Waar gaan we naar toe?
• Wat gaan we doen?
• Hoe sluit het aan op ons
lesprogramma (bijvoorbeeld
bij geschiedenis of
aardrijkskunde)?
• Welke begrippen zijn
handig om te weten?
• Welke regels gelden
op locatie?

Probeer een
project uit, evalueer
en stel bij.

Zorg dat de voorbereidende
en verwerkingsles op school
‘hapklare brokken’ zijn, dan
kan een docent kiezen.

zo... dit is
wel een hele
lekkere stoel om
in te zitten.

Tip

Maak reclame voor
een project in de
juiste periode van het
jaar: in april/mei voor
het schooljaar erna.

o nee papa!
je mag hier
nergens op gaan
zitten! die stoel
is heel oud.

Betrek leerkracht en ouders
bij het programma, geef
hun actieve rol van te voren
duidelijk aan.

VERWERKINGSLES
• Wat hebben we geleerd?
• Wat wisten we eerst niet
en nu wel?
• Hoe sluit het aan op
de lesstof van school?
• Kies een creatieve
verwerkingsvorm:
beeld, tekening, powerpoint,
muurkrant, stripverhaal,
toneelstuk waarin kennis
zichtbaar wordt gemaakt.

Voorbeeld
van een Elfje
(een dichtvorm)

Kies een voorwerp
uit het museum

Voorbeeld van
een leerling:

1 woord: een
opvallend kenmerk

Oud

2 woorden: 2de en
3de kenmerk of indruk

Geurende gezelligheid

3 woorden: een
beschrijving

Draaien en malen

4 woorden: een vraag
1 woord: een gevoel

Jij nog een kopje?
Graag!

Lees het gedicht voor en laat anderen
raden over welk voorwerp het gaat.
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