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Werelderfgoed

Soms vallen dingen samen. Een item op het 
Jeugdjournaal over werelderfgoed, dat door 
oorlogsgeweld is vernield. Een leerling uit je 
klas, die een spreekbeurt houdt over de Grand 
Canyon. Ook werelderfgoed. Tijdens een dagje 
Amsterdam kom je het ook weer tegen: de 
grachtengordel is werelderfgoed. En dan brengt 
de cultuurcoördinator op school tijdens een 
bouwvergadering ook nog eens het belang van 
erfgoededucatie onder de aandacht. Wat heeft 
de Grand Canyon te maken met de grachtengor-
del van Amsterdam? Zou het interessant zijn voor 
leerlingen, om daar meer van te weten?

Beschikbare lessen

Een rondje googelen brengt je naar: werelderf-
goed in Nederland, Stichting Werelderfgoed.nl, 
UNESCO, de werelderfgoedlijst en… de molens 
van Kinderdijk. 
Vervolgens zoek je op ‘lessen over werelderfgoed’ 
en vind je een educatiepagina van Stichting 
Werelderfgoed.nl met kant-en-klare lessen. Wow, 
dat is helemaal handig! Met opdrachten en kijk-
wijzers. Het archief van het Praxisbulletin blijkt 
ook een artikel te bevatten met een uitgewerkte 
les over de Waddenzee als werelderfgoed. Leuk. 
Ik kan dus aan de slag…
Maar hoe pak ik dat aan? Past het wel in mijn on-

Monument  •  Erfgoed      Team

Schatkamers 
  van de wereld

Drs. Marieke Zeeman & 
drs.	Annemarie	de	Regt

Over de auteurs
Marieke Zeeman en 
Annemarie de Regt zijn 
onderwijskundigen en 
gespecialiseerd in 
(wereld)erfgoededucatie 
(zeemanderegt.nl).

Lesgeven over werelderfgoed. Dat betekent niet alleen, dat je 

leerlingen van kennis voorziet, maar ook dat je met ze op stap gaat 

en ze zelf leert nadenken over het beheer van werelderfgoed.

Molencomplex, Kinderdijk.
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derwijsprogramma? Volgens mij weet mijn neef 
Frank de Boer hier meer van. Hij doet iets met 
educatie en erfgoed. Ik zal hem eens bellen. 

Educatie en erfgoed

‘Frank,	wat	weet	jij	over	werelderfgoed?’
‘Grappig dat je dat vraagt! Ik ben toevallig bezig 
voor een van de werelderfgoedsites in Nederland, om 
hun lesmateriaal up-to-date te maken en nóg beter 
af te stemmen op het onderwijsprogramma in het 
basisonderwijs. Dus wat wil je precies weten?’ 

‘Mijn	vraag	is:	wat	is	het	verschil	tussen	
het	bekende	erfgoed	en	het	erfgoed	hier	
om	de	hoek,	zoals	die	onlangs	opgegraven	
middeleeuwse	waterputten?’	
‘Nou, allereerst: erfgoed is erfgoed. Het zijn sporen 
uit het verleden, die we zó bijzonder vinden, dat we 
ze de moeite waard vinden, om te bewaren voor later. 
Het kan materieel erfgoed zijn, zoals die waterput-
ten, maar ook immaterieel. Denk bij dat laatste 
bijvoorbeeld aan het vieren van Sint-Maarten met 
een lampionnenoptocht. Dat doen jullie ook met jullie 
school, toch? In ieder geval kunnen gebouwd erfgoed, 
maar ook landschappen en tradities tot het erfgoed 
behoren.
Werelderfgoed zou je kunnen zien als de eredivisie 
binnen het erfgoed. Dit erfgoed wordt zó bijzon-
der gevonden, dat het door UNESCO is erkend als 
werelderfgoed en op de werelderfgoedlijst is gezet. 
Daardoor verdient het extra bescherming.’

‘Interessant.	Wat	betekent	het	voor	
Nederland,	dat	we	ook	hier	werelderfgoed	
hebben?’
‘Dat betekent, dat we ook in Nederland plekken, 
tradities en gebouwen hebben, die van uitzonder-
lijke, universele waarde zijn. Met andere woorden: 
wereldplekken! We hebben er nu negen: Schokland en 
omgeving, de Stelling van Amsterdam, het molen-
complex in Kinderdijk, het Woudagemaal in Lemmer, 
Willemstad op Curaçao, droogmakerij De Beemster, 

het Rietveld Schröderhuis in Utrecht, de Waddenzee 
en de grachtengordel van Amsterdam. 
En er kunnen er in de toekomst nog wel meer bij 
komen. Want Nederland heeft genoeg prachtige 
plekken, die ook nog eens goed bewaard gebleven 
zijn. Het kabinet van Nederland selecteert het 
erfgoed, dat dan wordt voorgedragen voor de 
werelderfgoedlijst. Het is altijd weer spannend of het 
dan ook op deze prestigieuze lijst terechtkomt. Daar 
gaat Nederland niet zelf over. Dat beslissen anderen.’

‘Dus	de	Grand	Canyon	en	de	grachtengordel	
van	Amsterdam	zijn	beide	wereldplekken?’
‘Ja, beide plekken zou je schatkamers van de wereld 
kunnen noemen. Ze laten zien welke rijkdom de 
wereld herbergt.
In je lessen kun je dan de verschillende kanten van 
deze wereldplekken belichten. Bijvoorbeeld: de histo-
rische kant, de technische kant, de economische, 
sociale of culturele kant. Of je kiest voor de ecologi-
sche insteek. Eigenlijk verbindt werelderfgoed ver-
schillende vakgebieden en schoolvakken met elkaar.’

‘Wat	moeten	mijn	leerlingen	daarover	
weten,	volgens	jou?’
‘Volgens mij is het belangrijk, dat leerlingen in ieder 
geval weten dat ook in Nederland erfgoed is, dat op 
de werelderfgoedlijst staat. Het is erfgoed, dat van Schokland.

Werelderfgoed 
zou je kunnen zien 

      als de eredivisie 

      binnen het erfgoed
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Meer 
informatie
Wilt u meer lezen over 
erfgoed en erfgoededucatie? 
Of wilt u kant-en-klaar 
lesmateriaal downloaden? 
Bezoek dan de volgende 
websites:
• Theoretisch kader voor 

erfgoededucatie, 2008 (te 
vinden op cultuurplein.nl).

• zeemanderegt.nl.

• werelderfgoed.nl.

Grachtengordel, 
Amsterdam.
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iedereen is. Ook de rest van de wereld vindt dit erf-
goed bijzonder. Bovendien vertelt het werelderfgoed 
het verhaal van de Nederlandse geschiedenis en laat 
hiermee de plaats van ons land in de wereld zien.
Het is ook zinvol, om uit te leggen wat UNESCO is en 
doet en wat het betekent, om op die werelderfgoed-
lijst te staan. Want die eervolle vermelding brengt 
ook verplichtingen met zich mee. Het erfgoed moet 
goed onderhouden worden én blijven. En je mag niet 
zomaar iets veranderen aan het erfgoed of de directe 
omgeving. Zo kunnen ook generaties na ons nog van 
deze wereldplekken genieten. Het is leuk om aan 
leerlingen te vragen op welke manier zij zelf deze 
wereldplekken zouden willen beschermen.’ 

‘Oké.	En	welke	tips	heb	jij	voor	mijn	lessen?’
‘Dat is eigenlijk simpel. Plan in je programma drie 
keer een les in over een bepaald onderwerp. In erf-
goededucatie gebruiken we vaak eerst een voorbe-
reidingsles, op school, om de voorkennis te activeren. 
Dan volgt een belevingsles rond het erfgoed, het liefst 
ter plekke. En tot slot volgt dan nog een reflectieles: 
wat hebben we geleerd en beleefd? Door deze drie 
stappen te volgen, is er sprake van een volledig leer-
proces. Dit theoretische kader is ook beschreven door 
onderwijskundigen.’ 

‘Wat	zijn	aandachtspunten	bij	het	activeren	
van	voorkennis?’
‘Dat je kinderen de kennis meegeeft, die nodig is, om 
het werelderfgoed zinvol te beleven. Dat ze weten 
wat ze zien en waarom het bijzonder is. Dat vergroot 
het leereffect. Zet een grote wereldbol in de klas 
of neem een schatkist mee. Hiermee prikkel je de 
nieuwsgierigheid.
Naast het samen bekijken van de interactieve 
werelderfgoedkaart op unesco.nl is het handig, om 
voor je lessen een of twee van de negen wereldplek-
ken in Nederland uit te kiezen. Op de website van het 
Woudagemaal in Lemmer staan bijvoorbeeld filmpjes 
en presentaties, die je zo kunt downloaden en een 
introductieles, die je kunt laten zien.’

‘Erfgoed	ter	plekke	beleven,	zeg	je?	
Een	hindernis	hierbij	is	wel	het	regelen	van	
vervoer.’
‘Ja, dat begrijp ik. Bekijk de adressen van de Neder-
landse werelderfgoederen. Jij zit in Apeldoorn niet ver 
van Schokland. Dan zou ik daar zeker naartoe gaan! 
Mobiliseer wat ouders of regel een bus. Of informeer 
eventueel naar de mogelijkheden bij het werelderf-
goed, dat je gaat bezoeken. De beleving ter plekke 
voegt iets speciaals toe aan erfgoededucatie. Dat is 
eigenlijk de kern van het verhaal. Je moet de kans 
krijgen om de kennis, die je op school hebt opgedaan, 
ook te snappen, te voelen en te beleven. Begrijp je 
wat ik bedoel?’
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Woudagemaal, Lemmer.

Foto links (pagina 12/13):
Waddenzee.

‘Ja,	dat	begrijp	ik.	Klinkt	ook	allemaal	mooi.	
Maar	moet	ik	dat	zelf	bedenken?’
‘Nee, hoor. Er is al heel veel lesmateriaal ontwikkeld. 
In Nederland zijn de werelderfgoederen verenigd in 
een stichting. Op werelderfgoed.nl kun je kant-en-
klaar lesmateriaal vinden over Nederlands wereld-
erfgoed. En vanaf die website kun je ook doorlinken 
naar een van de werelderfgoedsites, om daar hun ei-
gen, specifieke lesmaterialen te bekijken. Daar zitten 
ontzettend leuke materialen en werkvormen tussen. 
Die vormen echt een verrijking voor je onderwijspro-
gramma. Dat durf ik wel te zeggen.
Maar mocht je het toch niet zien zitten om naar een 
werelderfgoedlocatie toe te gaan met je klas, dan 
is er via werelderfgoed.nl een prachtige tv-serie be-
schikbaar over het Nederlandse werelderfgoed. Deze 
serie is speciaal afgestemd op het onderwijs. Daarmee 
haal je het erfgoed in de klas.
Een zinvolle opdracht in de klas kan ook zijn, om 
de klas in groepjes te verdelen en ieder groepje één 
werelderfgoed in Nederland te laten bestuderen. De 
kinderen vertellen elkaar daarna in geuren en kleuren 
wat ze ervan vinden. Ze gebruiken minstens drie kleu-
ren, drie geuren en drie geluiden, die volgens hen het 
best bij het bestudeerde werelderfgoed passen.’

‘En	wat	was	er	met	die	laatste	les,	
die	derde	stap?’
‘Stel de vraag: “Wat heb jij geleerd?” Door die vraag 
te stellen, zorg je ervoor, dat leerlingen ook echt gaan 

onthouden wat ze geleerd en beleefd hebben. Een 
belangrijke stap in het leerproces, die nog wel eens 
vergeten wordt. Ik zet leerlingen vaak aan het werk 
met het maken van een folder voor toeristen. Of ik 
laat ze een muurkrant maken, waarin ze verwerken 
wat ze hebben geleerd.’ 

‘Tot	slot:	welke	drie	belangrijkste	tips	en	
trucs	kun	je	me	geven	bij	het	lesgeven	over	
werelderfgoed?’	
‘Voor mij persoon-
lijk zijn dat de vol-
gende drie dingen: 
1. Draag het gevoel 
van de eredivisie 
van erfgoed over. In 
Nederland hebben 
we wereldplekken. 
Vergeet niet eerst 
uit te leggen wat 
erfgoed is! 
2. Ontdek het 
verhaal van Neder-
land. Stimuleer alle 
zintuigen bij het 
beleven daarvan. Wat hoor je, ruik je, zie je, voel je en 
proef je? Dan onthoud je beter. 3. Laat de leerlingen 
nadenken over hoe zij zelf kunnen zorgen voor het 
werelderfgoed als erfenis. De meest ingenieuze ideeën 
heb ik al voorbij horen komen. 
Ik weet trouwens, dat er een handleiding is ontwik-
keld voor leraren over dit onderwerp. Die kun je 
ook downloaden via de website van de Stichting 
Werelderfgoed.nl. Daarin krijg je informatie over het 
werelderfgoed, maar ook over doelen en didactiek, 
die bij dit onderwerp horen. Ook de aansluiting met 
de kerndoelen wordt aangegeven. Want lessen over 
werelderfgoed passen helemaal binnen het onderwijs-
programma. Je draagt bij aan oriëntatie op jezelf en 
de wereld. Denk ook aan kerndoel 56, van kunstzin-
nige oriëntatie. In de tussendoelen wordt de wereld-
erfgoedlijst letterlijk genoemd.
Dus plan ieder jaar gewoon drie lessen in over wereld-
erfgoed. Genoeg schatkamers om te ontdekken!’


	PB-9-Voor Saskia_Part10
	PB-9-Voor Saskia_Part11
	PB-9-Voor Saskia_Part12
	PB-9-Voor Saskia_Part13

