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Handreiking leertraject Twentse Erven Roc(ks)! 

 

Deze handreiking geeft de uitgangspunten, wensen en stappen weer van het leertraject Twentse 

Erven Roc(ks)!  

Ook de aansluiting met de kwalificatie-eisen en de leerdoelen voor de studenten komen aan de orde.  

Tevens geeft het een blik op de context, erfgoededucatie in het MBO.  

 

De doelstelling van het leertraject is het creatief gebruik van de digitale ervenkaart van Stichting Twentse 

Erven. De focus staat op de overdracht van dit digitaal cultureel erfgoed door jongeren en voor jongeren.  

MBO-studenten Mediavormgeving (ROC van Twente) ontwikkelen zelf ‘een jongerenplatform’ waar de 

ervenkaart van de stichting meer zichtbaar wordt. De studenten onderzoeken de digitaal gearchiveerde 

historische Twentse erven en geven hier hun eigentijdse vorm aan. 

 

 

Erfgoededucatie in het MBO  

In het MBO nemen we de studenten mee in het onderzoeken van de waarde van het culturele erfgoed 

gekoppeld aan hun beroepsvaardigheden. Ze onderzoeken meerdere perspectieven en worden in hun 

rol gezet als erfgoedmakers. Ook zij verzamelen, bewaren, verlenen betekenis en geven door. 

 

In het project Twentse Erven Roc(k)s! draait het specifiek om de Twentse erven. Dit cultureel erfgoed 

maakt deel uit van de eigen omgeving van studenten in Twente. De interactieve ervenkaart, waarmee 

zij vanuit hun eigen vakgebied aan de slag gaan, bewaart digitale informatie, feiten en verhalen over 

de unieke en bijzondere erven in Twente  

 

Bij het inrichten van een leertraject waarin wordt gewerkt met erfgoed is altijd aandacht voor kennis, 

vaardigheden en attituden van studenten.  

- De kennis gaat over de definitie van erfgoed, kennis over de waarde van bewaren en kennis 

over de eigen omgeving. Het gaat ook over het tot stand komen van erfgoed en de diversiteit 

van erfgoed. 

- Vaardigheid gaat over het onderzoeken van eigenschappen van het erfgoed en het verhaal 

dat het erfgoed ons vertelt. Dit richt zich op het verkennen van meerdere perspectieven, 

dialoog voeren, historisch redeneren en het plaatsen in historische, maatschappelijke en 

ruimtelijke context.  

- Attitude richt zich op het verlenen van betekenis en het respectvol omgaan met het erfgoed. 

Het gaat ook over het omgaan met andere meningen en verschillende belangen en de 

bewustwording van de eigen positie daarbinnen. 
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Multiperspectiviteit en meerstemmigheid 

Erfgoed is een dynamisch begrip. De betekenis die we met elkaar geven verschilt van mens tot mens en van 

groep tot groep en is tijd- en plaatsgebonden. 

Het gesprek hierover is een goed uitgangspunt om kritisch denken bij de student te stimuleren. Bekijk en 

bespreek erfgoed altijd vanuit meerdere perspectieven met studenten. Bijvoorbeeld straatnamen of 

standbeelden die refereren aan historische onderwerpen of personen die nu gevoelig liggen (denk aan het 

slavernij- of VOC-verleden). Meningen daarover kunnen door de tijd heen veranderen.  

 

 

Wat is erfgoededucatie? 

Erfgoededucatie biedt een manier om naar cultuur te kijken en erover in gesprek te gaan. Door 

erfgoededucatie leren studenten werken met dimensies als tijd, ruimte en betekenisgeving en krijgen 

zij handvatten om verbanden te zien en hun omgeving te onderzoeken.  

Dit betekent een systematische overdracht van een geheel van kennis, vaardigheden en attituden 

over en met erfgoed door docenten en educatoren. De school en de culturele omgeving werken met 

elkaar samen. Hierbij wordt erfgoed gebruikt als instructiebron. De verhalen en de betekenissen die 

individuen of groepen aan het erfgoed toekennen staan centraal.  
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Uitgangspunten en wensen Twentse Erven Roc(k)s! 

De volgende specifieke uitgangspunten zijn voor dit leertraject geïnventariseerd: 

 

Wensen van Stichting Twentse erven 

- Overdracht van het begrip Twentse erven naar jongeren. 

- Koning klant bestaat uit meerdere personen vanuit de stichting.  

- Studenten uitnodigen voor bestuursvergadering en/of Nieuwjaarsbijeenkomst. 

- Wegwijzer nodig voor betrokkenen met daarin uitleg project, data en planning, wat wordt 

verwacht van ons en hoe begeleiden en beoordelen van studenten. 

 

Uitgangspunten ROC van Twente, opleiding Mediavormgeving  

- Stappen in Koning Klant traject staan centraal. 

- Groep van 12 of 16 derdejaars studenten gaat aan de slag. 

- Studenten moeten zelf actief informatie ophalen bij de klant. 

- Vooraf aangeven waarop ze beoordeeld worden. 

- Leren samenwerken in multidisciplinaire teams (vereist wat kneedwerk/ elkaar leren kennen) / 

de groep wordt verdeeld in 4 groepjes waarin studenten vanuit verschillende de disciplines bij 

elkaar worden gebracht.  

- Studenten worden begeleid door expert uit het beroepsveld, expert heeft een eigen vrije rol en 

brengt ervaring en deskundigheid mee.  

- Aandacht voor onderbouwen van keuzes door studenten in het proces. 

- Communicatie van belang: zit in briefing, vragen opstellen en presentatie concept. 

- Studenten presenteren niet alleen aan de klant maar ook aan de andere derdejaars 

(jaargenoten) en alle tweedejaars studenten van de opleiding. Ze worden bevraagd én zorgen 

voor overdracht begrip Twentse erven. 

- Voorbereiden wat de klant en medestudenten kunnen gaan vragen.  

- Aansluiten bij de dimensies van burgerschap MBO 4 (afgerond na 2e jaar) 

- In werkwijzer voor studenten aandacht voor hulpvragen, vragen die hen op weg helpt in het 

leerproces. 

- Handreiking voor betrokken docenten en begeleiders in Koning Klant-traject én een 

bijeenkomst voor meer docenten over het introduceren van erfgoededucatie in MBO. 
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Aansluiting bij kwalificaties 

Het project Twentse Erven Ro(c)ks sluit aan bij de kwalificatie-eisen van het MBO.  

 

Kwalificatiedossier MBO Mediavormgeving 

Specifieke beroepsvaardigheden voor Mediavormgeving zijn opgenomen in het leertraject Twentse 

Erven Ro(c)ks:  

- Het samenwerken in een multidisciplinair team en de communicatie die daarbij komt kijken 

- Het onderzoeken van een klantvraag / het onderzoeken van aangeleverde informatie en media 

om een beeld te krijgen van de context van de mediavraag van een klant / het formuleren van de 

klantvraag  

- Het onderzoeken van oplossingen voor de klantvraag / het maken van een voorlopige schets voor 

de oplossing van de klantvraag  

- Het presenteren van de voorlopige schets aan de klant / toelichten van de oplossing  

- Het uitwerken van de schets in prototypes voor crossmediale vormgeving  

- Presenteren van de media-uiting aan de klant  

- Evalueren van het ontwikkelproces / leerpunten voor de volgende keer formuleren  

 

Kwalificatie-eisen MBO Burgerschap 

Het kwalificatie-onderdeel loopbaan en burgerschap voor het MBO bereidt studenten voor op het 

vormgeven van hun eigen loopbaan en op participatie in de maatschappij. In dat kader is het van 

belang dat studenten kritische denkvaardigheden ontwikkelen. Onder kritische denkvaardigheden 

wordt verstaan: 

• Informatie (-bronnen) op waarde weten te schatten; daarbij het onderscheid kunnen maken 

tussen argumenten, beweringen, feiten en aannames; 

• het perspectief van anderen kunnen innemen; 

• kunnen nadenken over hoe eigen opvattingen, beslissingen en handelingen tot stand komen. 

Aan deze vaardigheden wordt aandacht besteed in het leertraject Twentse Erven Ro(c)ks.  

 

De specifieke dimensies van Burgerschap in het MBO die terugkomen in het leertraject Twentse 

Erven Ro(c)ks zijn:  

- Sociaal-maatschappelijke dimensie: De bereidheid en het vermogen van de student om deel uit te 

maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Het gaat hier om het 

adequaat functioneren in de eigen woon- en leefomgeving. 

- Politiek-juridische dimensie: De student herkent en erkent de basiswaarden van onze 

samenleving zoals mensenrechten en acceptatie van diversiteit (onder meer etnische, religieuze, 

seksuele en gender diversiteit), leert omgaan met waardendilemma’s en hanteert de 

basiswaarden als richtlijn en uitgangspunt in zijn meningsvorming en bij zijn handelen. 
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Leerdoelen studenten 

De leerdoelen voor de studenten zijn geformuleerd op basis van leerdoelen voor erfgoededucatie en 

de beroepsvaardigheden in het Koning Klant traject.  

 

Studenten: 

- gaan creatief aan de slag met de vraag van een externe opdrachtgever, Stichting Twentse Erven:  

Hoe kan de Twentse ervenkaart op de website van Stichting Twentse Erven zichtbaar gemaakt 

worden voor jongeren van 16-20 jaar? 

- leren over Twents erfgoed en digitaal erfgoed. 

- werken samen in een multidisciplinair team. 

 

Stappen en didactiek in het leertraject 

In het leertraject staan de stappen van Koning Klant centraal. 

https://www.mediaenvormgeving.nl/koningklant/ 

 

Deze worden gekoppeld aan de fasen/stappen van het creatieve proces en de didactiek van 

erfgoededucatie. Deze versterken elkaar en leggen een stevig fundament onder dit leertraject 

 

 

De fasen van het creatieve proces geven ruimte aan het cyclisch karakter en aan communicatie door 

studenten bij het aanspreken van hun creatieve vermogen. Binnen een creatief proces doorloopt de 

student een viertal fasen: Oriënteren / Onderzoeken / Uitvoeren / Evalueren. 

https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-

orientatie/leerlijnen/informatie/creatieve-proces/  

 

 

De didactiek voor erfgoededucatie is gebaseerd op een volwaardig leerproces bij studenten. 

Leerfuncties worden gericht en effectief ingezet door het activeren van voorkennis, zinvol beleven en 

reflecteren.  

• Activeren voorkennis: Met een gedegen voorbereiding wordt de voorkennis van de student 

geactiveerd. Zonder voorkennis geen zinvolle beleving. Deze activiteit vervult de 

voorbereidende (cognitieve/affectieve) leerfunctie. De student oriënteert zich op erfgoed / 

digitaal erfgoed / digital born erfgoed. De student oriënteert zich ook op de specifieke vraag 

van de klant.  

• Beleven: Tijdens de beleving komen studenten in aanraking met bronnen. Het erfgoed 

optimaal beleven staat centraal. Deze activiteit vervult de verwerkende (cognitieve ) 

https://www.mediaenvormgeving.nl/koningklant/
https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-orientatie/leerlijnen/informatie/creatieve-proces/
https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-orientatie/leerlijnen/informatie/creatieve-proces/
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leerfunctie. De student onderzoekt (digitale) bronnen bij het thema en gaat aan de slag met 

het vertalen van de eigenschappen en verhalen van het erfgoed naar een media-uiting.  

• Reflecteren: Vervolgens zorgen ordening en samenvatting in de derde stap voor het 

eigenlijke leereffect. Hiermee leren de studenten betekenis verlenen aan het erfgoed. De 

student reflecteert op wat geleerd en ontwikkeld is. Deze activiteit zorgt voor de regulatieve 

(metacognitieve) leerfunctie. De student reflecteert op het ontwikkelproces en kan benoemen 

welke waarde of betekenis het (digitale) erfgoed heeft voor hem/haar. 

https://zeemanderegt.com/erfgoededucatie/  

 

 

In het volgende schema zijn de stappen bij elkaar gebracht. Het vormt de basis voor het uitwerken van 

de werkwijzer voor de studenten en de wegwijzer voor de betrokken medewerkers van Stichting 

Twentse Erven.  

 

 

  

https://zeemanderegt.com/erfgoededucatie/
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STAPPEN IN LEERTRAJECT TWENTSE ERVEN ROCKS  

KONING KLANT  STAPPEN CREATIEVE PROCES  STAPPEN ERFGOEDEDUCATIE  

Ontwerp de media-uiting  

• Bespreek de opdracht 

• Maak een planning  

• Oriënteer je op 
opdrachtgever / doelgroep 
/ onderwerp 

 

 

• Maak een concept  

• Maak een ontwerp  

• Presenteer het concept / 
ontwerp  

 

 

 

Oriënteren 

Verkennen opdracht / thema 
Waarnemen / associëren / 
fantaseren / beschouwen / 
nieuwe ideeën opdoen  

 

 

Onderzoeken 

Onderzoeken van verschillende 
mogelijkheden en oplossingen 
voor de opdracht of verwerking 
van het thema.  

Keuzes maken binnen deze 
mogelijkheden en oplossingen. 
Verwoorden van gemaakte 
keuzes.  

 

Voorkennis activeren  

Kennis verzamelen over 
opdrachtgever / onderwerp 
erfgoed.  

Bestuderen van het specifieke 
(digitale) erfgoed 

 

Beleven van erfgoed  

Onderzoeken van 
eigenschappen van het erfgoed 
en het verhaal dat het erfgoed 
ons vertelt vanuit meerdere 
perspectieven.  
 

 

 

Realiseer de media-uiting 

• Bereid de realisatie voor 

• Maak de media-uiting 

• Lever de media-uiting op  

• Logboek  

 

Uitvoeren 

Met behulp van vakspecifieke 
kennis en vaardigheden de 
opdracht uitvoeren.  

Gemaakte keuzes in de 
uitvoering worden gerelateerd 
aan keuzes in de 
onderzoeksfase.  

 

 

Het vertalen van 
eigenschappen, verhalen en 
perspectieven van het erfgoed 
in een digitale media-uiting. 

 

• Projectevaluatie 

 

Cesuur / Beoordeling  

 

Evaluatie  

Product en doorlopen proces 
worden nader beschouwd. 
Formuleren van leerpunten 
voor een volgende opdracht en 
een volgend creatief proces.  

 

 

 

Reflectie  

Reflecteren op de kennis en 
beleving van het erfgoed.  

Het verlenen van betekenis en 
de bewustwording van de 
eigen positie binnen meerdere 
perspectieven over erfgoed.  

 

 

 

 


