
Erfgoed en de unst van 
de verdracht in nderwijs en pleiding

25 jaar ervaring en inzichten op gebied van leren en erfgoed
Maak kennis met de 6 elementen die wij als onderwijskundigen dagelijks in elkaar puzzelen.

In methodiekontwikkeling, ontwerp van educatieve activiteiten, onderwijsprogramma’s en het samenstellen van leerlijnen 
brengen we onze passie voor cultuurhistorie en liefde voor het lerende kind bij elkaar. We slaan een brug tussen de 

onderwijswetenschappen en de praktijk die we verstaan. Hoe geef je een optimaal leerproces vorm? Hoe vertaal je unieke 
kenmerken van erfgoed naar verrijkende leerstof? Hoe leg je het erfgoed zorgvuldig in handen van een nieuwe generatie?

Onze onderwijskundige kijk op erfgoededucatie vind je in dit overzicht terug. 

Starten met nauwkeurig formuleren van leerdoelen. 
Het werpt direct de vraag op: wat wil je bereiken 
met onderwijs over cultuurhistorie? Wat bewaren we 
voor later en waarom? Het formuleren van doelen 
maakt duidelijk wat je over wilt dragen. Het geeft 
richting aan de inhoud, vorm en keuze voor 
activiteiten. Leerdoelen sturen het overdrachtsproces. 

          Aansluiten bij het curriculum
Om erfgoededucatie stevig te borgen in 
onderwijs en opleiding laten we de leerdoelen 
altijd aansluiten bij het reguliere curriculum: 
kerndoelen, exameneisen, methoden voor 
aardrijkskunde/geschiedenis/kunst, Nederlands en 
de 21e eeuwse vaardigheden.

          Geheel van kennis, vaardigheden en   
        attituden 
De kennisdoelen richten zich op het begrip 
erfgoed, de waarde van bewaren en kennis over 
de eigen omgeving. De vaardigheden gaan over 
het onderzoeken van eigenschappen van het 
erfgoed en het (re)construeren van het verhaal 
dat het erfgoed ons vertelt. De attituden gaan 
over het verlenen van betekenis en het 
respectvol omgaan met het erfgoed. 

          Toetsen: leeropbrengsten zichtbaar maken
Met een heldere set goed opgebouwde 
leerdoelen heb je tevens een instrument in 
handen voor het volgen van de ontwikkeling in 
kennis, vaardigheden en attituden. Reflecteer met 
leerlingen op de leerdoelen en de leerervaringen 
die ze hebben opgedaan. De inhoud van de 
erfgoedactiviteiten en de opdrachten die 
leerlingen uitwerken kunnen worden gebruikt als 
‘bewijsvoering’ of voorbeelden die de  
leeropbrengsten illustreren. 

Formatief evalueren staat op dit moment in de 
schijnwerpers als vorm van toetsen. Het gaat hier 
niet om het beoordelen van resultaten met een 
cijfer of om goede of foute antwoorden maar 

om leerlingen inzicht te geven in hun leerproces. 
Leerlingen begeleiden in kritisch te leren denken, 

feedback te formuleren en te reflecteren. 
Dit draagt bij aan betekenisvol leren en is bij 

uitstek geschikt in cultuuronderwijs.

Hoe bewerkstelligen we die zorgvuldige overdracht? 
Het vraagt om een systematische aanpak. Een 
aanpak die zorgt voor een volwaardig leerproces en 
recht doet aan de psychologische leerfuncties vind je 
in onze beproefde 3 stappen methodiek: 

          1. Activeren voorkennis
Het activeren van voorkennis betekent dat de 
kennis wordt aangesproken die nodig is om het 
erfgoed te kunnen waarnemen, herkennen, 
verklaren en waarderen. Deze eerste stap vraagt 
om het goed voorbereid aanbieden van de 
leerstof. 

David Ausubel toonde met zijn cognitieve 
leertheorie in 1960 het belang van voorkennis al 
aan. Ook actuele breinonderzoeken laten steeds 
weer zien dat iets nieuws leren beter lukt als je 

het koppelt aan dingen die je al weet. 

          2. Zinvol beleven
Tijdens de beleving op/in/rond een 
erfgoedlocatie komen leerlingen in aanraking met 
authentieke bronnen. Met inzet van alle zintuigen 
kun je de voorkennis integreren en toepassen. 
Je begrijpt de waarde van de plek waar je bent.

          3. Reflecteren 
Ordening en samenvatting zorgen voor het 
eigenlijke leereffect. Deze regulatiefunctie stuurt 
de andere leerfuncties aan. Wat leren we van de 
verhalen die horen bij het erfgoed? Wat hebben 
we geleerd vandaag en welke betekenis verlenen 
we hieraan?
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Erfgoed vind je overal om je heen. Het ligt vaak 
letterlijk op straat, wordt bewaard in het museum 
om de hoek of is binnen handbereik in je eigen 
familie-album. Het inzetten van erfgoed als 
leerstof in de klas of daarbuiten zorgt voor een 
rijke leeromgeving. 

          Boek dicht en klas uit! 
Het ontdekkend leren buiten in je eigen 
omgeving doorbreekt niet alleen de dagelijkse 
schoolroutine, het versterkt ook het 
saamhorigheidsgevoel en vergroot de 
betrokkenheid en aandacht van de leerlingen 
en studenten.

Het belang van ‘outdoor education’, 
‘omgevingsonderwijs’ of ‘ervaringsgericht leren’ 

wordt al generaties lang onderschreven. 
Het voert terug naar John Dewey 

(1859-1952), een Amerikaans filosoof, 
psycholoog en pedagoog. Jan Ligthart 
(1859-1916) was in Nederland een 

initiatiefnemer op dit gebied. Hij was een groot 
voorstander van kinderen buiten het klaslokaal 

te laten leren van ervaringen. 

          Historische sensatie
Erfgoed is een primaire instructiebron. In plaats 
dat leerlingen leren uit een (digitaal) boek 
kunnen ze deze bron zelf ervaren en beleven. 
Je kunt ruiken, zien, horen en voelen hoe oud 
iets is. We zien regelmatig een sensatie bij 
leerlingen en studenten ontstaan. ‘Is dit echt?’ 

          Van persoonlijk, naar lokaal, van 
        regiowijs naar wereldwijs
Wat is er gebeurd op de grond onder je 
voeten? Erfgoededucatie kan zich richten op de 
directe omgeving, het lokale erfgoed in een 
dorp, stad of regio. Het levert verwondering 
over de rijkdom van je nabije omgeving en hoe 
prachtig thema’s gekoppeld kunnen worden 
aan het onderwijsprogramma. Er is ook 
erfgoed dat van universele waarde is voor alle 
mensen wereldwijd: het werelderfgoed. Dit 
biedt de mogelijkheid om in je onderwijs over 
de dijken heen te kijken naar de wereld die 
daarachter ligt.

Met educatieve (school)activiteiten spreken we 
over leerlingen en studenten als de nieuwe gene-
ratie. Het is een specifieke doelgroep: kinderen en 
jongeren die zich manifesteren in hun eigen 
omgeving en zich met grote sprongen ontwikkelen. 

          Aansluiten bij ontwikkelingsgebieden
Erfgoededucatie doet een beroep op 
verschillende ontwikkelingsgebieden. Met 
denken en beredeneren wordt de cognitieve 
ontwikkeling aangesproken. Door leerlingen te 
laten ruiken, kijken, voelen, horen en proeven 
wordt de zintuiglijke ontwikkeling in werking 
gezet. Met het reflecteren op de betrokkenheid, 
emoties en gevoelens ten opzichte van het 
erfgoed wordt gewerkt aan de affectieve 
ontwikkeling. Voorkennis checken, keuzes maken 
en de inhoud afbakenen zijn belangrijke stappen 
in het goed afstemmen.

          Begeleiden ontwikkeling van historisch 
          tijdsbesef 
Lessen over het erfgoed lenen zich uitstekend 
voor het ontwikkelen van historisch denken en 
redeneren. Actief aan de slag met het stellen 
van vragen over het verleden, het leren 
argumenteren en het onderzoeken van 
historische bronnen (oude krantenartikelen, 
dagboeken, brieven, foto’s en verslagen van 
ooggetuigen) leveren een noodzakelijke 
historische context. 

Geschiedenisdidactici laten in onderzoek zien 
dat historisch tijdsbesef niet alleen een 

ontwikkelingsproces maar ook een leerproces 
is. Zo kunnen kleuters al wel degelijk 

veranderingen in vroeger en nu constateren 
zonder dat ze besef hebben van jaartallen. 

Met het stapsgewijs leren hanteren van 
aanduidingen van tijd en tijdsindelingen 

bevorder je het historisch tijdsbesef 
bij leerlingen en studenten. 

          Betrokkenheid creëren door stellen
          van vragen.
Dit refereert aan het actuele concept 
erfgoedwijsheid. Erfgoedwijsheid in het 
onderwijs betekent dat leerlingen kritische 
vragen leren stellen bij het erfgoed. Dat ze niet 
alleen stilstaan bij de vraag  ‘wat is erfgoed’  
maar ook bij de vraag  ‘maar wie bepaalt dat 
eigenlijk?’.

Medewerkers van erfgoedinstellingen en leraren in 
het onderwijs vervullen een sleutelrol in het 
ontsluiten van het erfgoed en de verhalen die 
daarbij horen. De wereld bestaat niet uit losse 
stukjes. Ze laten jongeren verbanden zien in hun 
eigen omgeving. Ervaren dat verleden, heden en 
toekomst met elkaar zijn verbonden. De wereld 
om hen heen vormt een geheel en heeft 
betekenis. 

          Van rondleiden naar begeleiden
Niet alleen informatie geven en zenden maar 
durf ook uitdagende en open vragen te stellen. 
Prikkel de nieuwsgierigheid. Denk hardop 
samen na. Het vergroot de betrokkenheid. 

          Handzame handleidingen
Educatieve activiteiten voorzien van een 
handleiding zorgt voor borging van het 
cultuuronderwijs. Een heldere beschrijving van 
uitgangspunten, opzet en inhoud wordt 
voorzien van duurzame opdrachten voor 
leerlingen. Het biedt inspiratie om direct aan de 
slag te gaan en brengt onderwijskundige 
verdieping waar nodig. Inzicht in elkaars werk 
en context om de inhoud van de lessen te 
plaatsen.

          Stimuleren samenwerkend leren
Coöperatief leren krijgt altijd aandacht van ons. 
Immers bij de overdracht van erfgoed draait 
het om betekenis verlenen. Daarvoor zijn 
onderling communiceren, het uitwisselen van 
elkaars ervaringen en verhalen en respect voor 
andere meningen tonen van belang in het 
leerproces. We geven werkvormen in handen 
waarbij samenwerkend leren centraal staat.

Onderwijsonderzoekers leren ons hoe de 
kwaliteit van samenwerkend leren verbeterd 

kan worden en kan leiden tot betere 
leerresultaten. Aandacht voor 
taakinhoud en het sturen van 

interactieprocessen tussen leerlingen dragen 
daaraan bij.

Het ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van 
erfgoededucatie beschouwen we in de praktijk 
ook wel als onderwijsvernieuwing. Het inzetten 
van de eigen omgeving vraagt om een andere 
manier van werken. Het is de kunst van het 
verbinden waarbij samenwerken onmisbaar is.

          Verbinden van verleden, heden en 
          toekomst
Onderwijs over de tastbare sporen uit het 
verleden levert een schat aan verhalen die 
verteld kunnen worden in de klas. Het biedt 
inzicht in het heden en geeft een doorkijkje 
naar de toekomst. 

          Scholen met erfgoedinstellingen
Het tot stand brengen van duurzame 
samenwerkingsverbanden is een effect van 
het ontsluiten van erfgoed voor het 
onderwijs. Meerjarenovereenkomsten 
worden aangegaan om leerlingen structureel 
in aanraking te brengen met het erfgoed in 
hun eigen omgeving. Het in samenspraak 
ontwikkelen van educatieve activiteiten zorgt 
voor deskundige uitwisseling, draagkracht en 
implementatie.

          Verbinden van projecten en thema’s
          in een leerlijn
Geen losse erfgoedprojecten maar de 
onderwerpen in lijn brengen. Een didactische 
eenheid smeden waarin de leerstof goed op 
de leerjaren in het onderwijsprogramma is 
afgestemd. Jongeren leren zo stapsgewijs 
over de historie van hun eigen omgeving. Een 
leerlijn zorgt voor een cumulatie van kennis 
en ervaringen. Het is goed te gebruiken voor 
jaarlijkse erfgoedlessen, maar ook voor de 
ontwikkeling van thematisch onderwijs of 
voor de invulling van een projectweek.

Heritage Interpretation verbindt mensen en 
erfgoedplekken met elkaar. Inzichten uit het 

Europese project Inherit laten zien dat 
ontdekken, uitdagen, relateren en onthullen 

succesvolle methodes zijn om publiek op een 
betekenisvolle manier te verbinden met 
erfgoed. Ook het goed georganiseerd 

werken met thema’s versterkt dit proces van 
verbinden



Erfgoed
Tastbare sporen uit ons verleden. Van 

monumenten, landschappen, documenten uit archieven, 
historische kaarten tot bijzondere voorwerpen. Maar ook 
immateriële zaken als verhalen, tradities, feesten, gebruiken 

en ambachten. Het is dat wat we zorgvuldig 
bewaren en willen doorgeven aan een nieuwe generatie.

Erfgoededucatie
Het tot stand brengen van een 

systematische overdracht van kennis, vaardigheden en 
attituden met betrekking tot erfgoed door leraren en 

educatoren. 

Werkzaamheden Zeeman & de Regt

Als onderwijskundigen houden we ons bezig met de kwaliteit 
van het onderwijs: ontwikkelen, uitvoeren en toetsen. Ook 
worden medewerkers van musea en culturele instellingen 

getraind in het leggen van betekenisvolle verbindingen tussen 
publiek en erfgoed. Mooi werk dat we met plezier uitvoeren 

en waar we graag over vertellen. Wilt u deze 6 elementen zelf 
ervaren, uitleg over de ontwikkeling van een leerlijn of onze 
passie voor erfgoededucatie delen? Wij ontmoeten u graag. 

info@zeemanderegt.nl
 www.zeemanderegt.nl 

Onze methodiek is inmiddels de basis voor de opzet van 
talloze projecten en activiteiten in binnen- en buitenland. 
Als opzet voor drie lessen in een leerlijn of als basis voor 

drie leerstappen in een rondleiding op locatie. 

Met blijdschap kunnen we melden dat voor het primair 
onderwijs inmiddels leerdoelen zijn ontwikkeld. In de 

‘Wijzer met erfgoededucatie’ hebben we leerdoelen voor 
leerlingen van 4 tot 12 jaar uitgewerkt. Deze zijn onder 

meer gebaseerd op bestudering van de 
ontwikkelingspsychologie. De cognitieve ontwikkeling, 

fysieke (zintuiglijke) ontwikkeling en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen zijn gekoppeld aan dat wat je 

kunt leren over erfgoed.

Het educatief pakket World Heritage in Young Hands van 
UNESCO en de educatieve activiteiten die we

 ontwikkelen voor Stichting Werelderfgoed Nederland 
leert leerlingen en jong volwassenen over het bewaren, 

beschermen en doorgeven van werelderfgoed. 

In onze werksessies voor leerkrachten en bijeenkomsten 
met educatief medewerkers over het pedagogisch en 

didactisch handelen staan we vaak stil bij het voeren van 
taaldenkgesprekken. Hoe zet je taal in bij het 

waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen van het 
erfgoed? Ook levert het bespreken van de verschillende 

onderdelen van een schoolbezoek en het oefenen 
daarvan veel gespreksstof op. 

Natuurlijk hebben we het bij erfgoededucatie ook over 
‘een leven lang leren’ en over overdracht van 

cultuurhistorie aan volwassenen. Ook wij leren iedere dag 
weer nieuwe dingen door ons werk. Over dekzandduinen 
op landgoed de Vlaminckhorst in het Sallandse Heino tot 
de nalatenschap van de zussen van Vincent van Gogh.

 

De leerlijnen die we ontwikkelen vertellen het verhaal van 
een dorp, stad of regio. Zo ontsluiten we met 

De Regge-leerlijn de cultuurhistorie, het landschap en het 
wonen en werken langs deze rivier in Overijssel. Het 

verbindt niet alleen de leerlingen en docenten van scholen 
en medewerkers van culturele instellingen met elkaar, 

maar ook de nabijgelegen dorpen en steden.
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