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Werkwijzer studenten Twentse Erven Ro(c)ks!  

WERKWIJZER KONING KLANT / TWENTSE ERVEN ROC(K)S!  

WELKOM! 

Scan de code! Ken je dit?  

OVER DIT PROJECT 

- Je gaat creatief aan de slag met de vraag van een externe opdrachtgever, Stichting Twentse Erven:  
Bestudeer de Twentse ervenkaart op de website van Stichting Twentse Erven. Maak op basis van deze 
ervenkaart zelf een platform voor jongeren van 16 tot 20 jaar.  

- Je leert over Twents erfgoed en digitaal erfgoed. 
- Je werkt samen in een multidisciplinair team. 

 

DEZE WERKWIJZER GEBRUIK JE NAAST DE UITLEG OP 

HTTPS://WWW.MEDIAENVORMGEVING.NL/KONINGKLANT/  

HET GEEFT JE TIPS EN TRICKS BIJ HET WERKEN MET ERFGOED EN HET AANSPREKEN VAN JE CREATIEVE 

PROCES. 

 

 

TIPS 

- Jouw blik op erfgoed is belangrijk! Jij bent ook een erfgoedmaker.  

Denk na hoe je in dit project jouw blik vastlegt in foto’s, video’s, vlogs, blogs, audio-opname.  

Gebruik het voor je logboek. 

- Samenwerken en communicatie is van belang tijdens dit project. Maak duidelijke afspraken met elkaar. 

- Geef ruimte aan meerdere perspectieven en verschillende meningen in dit project.  

 

JE WORDT BEGELEID DOOR MARK REINDERINK (DE EXTERNE PROFESSIONAL) EN VAKDOCENTEN.  

  

https://www.mediaenvormgeving.nl/koningklant/
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Werkwijzer studenten Twentse Erven Ro(c)ks!  

STARTOPDRACHT: ERFGOED VERBINDT  

Jullie werken samen in een groep tijdens dit project aan Twents erfgoed. Maar wat is erfgoed eigenlijk? 

- Lees de volgende beschrijving: 

 

Onder erfgoed verstaan we de sporen uit het verleden, ook wel het culturele geheugen genoemd. Het zijn 

sporen die je kunt vinden in archeologische vondsten, gebouwen, landschappen, documenten, historische 

kaarten, oude foto’s en voorwerpen (materieel erfgoed), maar ook tradities, verhalen, ambachten, rituelen en 

gebruiken (immaterieel erfgoed). Erfgoed is het resultaat van menselijk gedrag: maken, bewaren, betekenis 

geven en doorgeven. 

Elke persoon en elke generatie zal erfgoed opnieuw maken, bewaren, er betekenis aan geven en doorgeven, 

waardoor erfgoed een dynamisch begrip is.  

 

- Maak de quiz over ‘Wat is erfgoed’. https://forms.gle/rMXoi2F5b1sNu7jJA  

- Bekijk de clip over wat andere jongeren over erfgoed zeggen: https://www.youtube.com/watch?v=xdRTnv8XmSU 

 

Gedigitaliseerd en digital born erfgoed 

Onder digitaal erfgoed verstaan we erfgoed dat gedigitaliseerd bewaard wordt. Bijvoorbeeld oude foto’s of 

landkaarten die in digitale vorm worden gearchiveerd. Het kan ook erfgoed zijn dat digitaal tot stand is gekomen. 

Dat noemen we digital born. Denk bijvoorbeeld aan digitale film en fotografie, websites, games of chatgesprekken.  

 

- Zoek met elkaar twee voorbeelden van (digitaal) erfgoed op jouw vakgebied mediavormgeving.  

Kijk bijvoorbeeld op: http://www.wimcrouwelinstituut.nl/nago/ 

 

- Bespreek met elkaar de volgende stelling: Omgaan met erfgoed is een manier om naar cultuur te kijken.  

Maak hier een kort verslag van.  

 

  

https://forms.gle/rMXoi2F5b1sNu7jJA
https://www.youtube.com/watch?v=xdRTnv8XmSU
http://www.wimcrouwelinstituut.nl/nago/
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Werkwijzer studenten Twentse Erven Ro(c)ks!  

ONTWERP DE MEDIA-UITING 

Bekijk voor iedere stap: https://www.mediaenvormgeving.nl/koningklant/ 

Zorg dat je de startopdracht over erfgoed hebt gemaakt. 

 

BESPREEK DE OPDRACHT 

Zelf actief informatie ophalen over de opdracht bij de klant betekent dat je je goed voorbereidt. Stel met elkaar een 

aantal slimme vragen op. Vragen durven stellen is prima. Doorvragen ook. Het helpt de klant onder woorden te 

brengen wat hij/zij nodig heeft.  

Bekijk dit Twentse erfgoed vanuit meerdere perspectieven. Denk aan: een trotse eigenaar van een Twents erf, een 

milieuactivist, een MBO-student die iedere dag langs een Twents erf fietst.  

MAAK EEN PLANNING 

Maak tijdig een afspraak voor een bezoek aan een Twents erf.  

 

ORIENTEER JE OP DE OPDRACHTGEVER, DOELGROEP EN ONDERWERP  

Beantwoord in ieder geval de volgende onderzoeksvragen: 

1. Wat zijn typerende onderdelen van een Twents erf? 

2. Welke erven op de digitale ervenkaart voldoen het meest aan de typering ‘het Twentse erf’? Wetende dat ‘het’ 

Twentse erf niet bestaat.  

3. Hoe vertaal je de digitale ervenkaart naar aansprekende mediavormen voor jongeren?  

4. Hoe ga je om met auteursrechten van beeldmateriaal op de ervenkaart en van ander beschikbaar materiaal dat 

verzameld wordt? 

 

Welke bronnen ga je gebruiken? Welke waarde hebben deze bronnen? Zijn het feiten of meningen? 

Voorbeelden van bronnen: https://twentse-erven.nl/  

 

Bezoek een Twents erf en haal de verhalen op. Zet je voelsprieten aan om goed te beleven. Denk aan: kijken, horen, 

ruiken, voelen, aanraken.  

Verkennen van een opdracht en thema vraagt om waarnemen / associëren / fantaseren / beschouwen / nieuwe 

ideeën opdoen. 

 

Gebruik ter inspiratie lesmaterialen die zijn ontwikkeld voor een andere doelgroep, kinderen van 10 tot 12 jaar. Voor 

deze doelgroep worden ook de typerende onderdelen van Twentse erven zichtbaar gemaakt. 

https://drive.google.com/drive/folders/15ahJwGAJa3dJjqu6EF_ya2Ww699WQlUj?usp=sharing  

  

https://www.mediaenvormgeving.nl/koningklant/
https://twentse-erven.nl/
https://drive.google.com/drive/folders/15ahJwGAJa3dJjqu6EF_ya2Ww699WQlUj?usp=sharing
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Werkwijzer studenten Twentse Erven Ro(c)ks!  

MAAK EEN CONCEPT 

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

 

MAAK EEN ONTWERP 

Maak keuzes binnen deze mogelijkheden en oplossingen.  

Onderbouw je keuzes in het ontwerpproces! Leg een link naar: 

- de eigenschappen van het erfgoed en het verhaal dat het erfgoed ons vertelt 

- de doelgroep: jongeren van 16 tot 20 jaar. 

 

PRESENTEER HET CONCEPT/ONTWERP  

Oefen van tevoren welke vragen je kunt verwachten van de opdrachtgever.  

Doe dit bijvoorbeeld in spelvorm:  

Iedereen schrijft twee vragen op een briefje waarvan je denkt dat die gesteld kunnen gaan worden. Briefjes worden 

verzameld en daar worden drie vragen uitgehaald. Bespreek antwoorden die je kunt geven. En wat zeg je als je het 

antwoord op een vraag niet kunt geven?  
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Werkwijzer studenten Twentse Erven Ro(c)ks!  

REALISEER DE MEDIA-UITING 

Bekijk voor iedere stap: https://www.mediaenvormgeving.nl/koningklant/ 

 

BEREID DE REALISATIE VOOR 

Zet jouw vakspecifieke kennis en vaardigheden in om dit Twentse erfgoed over te dragen aan andere jongeren.  

 

MAAK DE MEDIA-UITING 

Blijf alert: keuzes in de uitvoering zijn gerelateerd aan keuzes in de onderzoeksfase. Je vertaalt de eigenschappen, 

verhalen en perspectieven van dit erfgoed in een digitale media-uiting voor jongeren.  

 

LEVER DE MEDIA-UITING OP 

Je presenteert het eindproduct niet alleen aan de klant maar ook aan een groep medestudenten. 

Hiermee zorg je ook voor de overdracht van het begrip Twentse erven. Good goan!  

 

LOGBOEK  

Jouw blik op erfgoed is belangrijk. Jij bent ook een erfgoedmaker. Zorg dat jouw blik is opgeslagen in je logboek. 

 

  

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


 

6 

Werkwijzer studenten Twentse Erven Ro(c)ks!  

CESUUR / BEOORDELING  

Bekijk voor iedere stap:  https://www.mediaenvormgeving.nl/koningklant/ 

 

PROJECTEVALUATIE  

Neem je product en het ontwikkelproces nog een keer goed onder de loep.  

Formuleer leerpunten voor een volgende opdracht en een volgend creatief proces. Wat ging goed? Wat kan beter? 

Waar wil je meer over weten?  

 

Is jouw eigen blik op het Twentse erf veranderd na deze opdracht?  

Bespreek met elkaar hoe jongeren actief kunnen bijdragen aan het overdragen van de waarde van dit specifieke 

erfgoed.  

 

CESUUR / BEOORDELING 

Weet dat je wordt beoordeeld op de volgende onderdelen: 

- Resultaat voldoet aan de vraag van Stichting Twentse Erven  

- Vertaling van kennis over erfgoed in de media-uiting / het eindproduct 

- Samenwerken in een multidisciplinair team: communicatie onderling  

- Logboek 

- Communicatie met opdrachtgever 

- Concept en conceptpresentatie 

- Onderbouwen van keuzes 

- Verwerken feedback 

 

 

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

