
 

 

Vertaling bij de video What learning looks like van English Heritage 

Educatie is belangrijk voor iedereen. Het maakt mensen enthousiast, het zorgt voor veranderingen. 

English Heritage heeft een essentiële taak. De kinderen die erfgoedinstellingen en monumenten 

bezoeken zijn de mensen die in de toekomst voor de gebouwen moeten zorgen. Het is belangrijk dat 

ze terug blijven komen en dat ze zoveel mogelijk genieten en  leren van de historische omgeving. Zo 

raken kinderen geïnspireerd voor de rest van hun leven. Als leerlingen zich welkom voelen is dat de 

basis van elke leerervaring bij een erfgoedinstelling of monument. 

What else does learning looks like today? / Hoe ziet leren er verder uit vandaag? 

Leren ziet er niet altijd uit zoals we verwachten. Het kan heel stil zijn, of heel luid, heel actief, leren 

ziet er soms helemaal niet uit als leren. 

Evolution of learning / Ontwikkeling van het leren 

Educatie is de laatste eeuw enorm veranderd. Wat mensen zich nu realiseren is dat als je een 

schoolklas alleen informatie geeft er misschien maar één of twee kinderen zijn die zich deze 

informatie later nog kunnen herinneren.  Als je kinderen zelf op onderzoek laat uitgaan zal 90% zich 

nog de feiten herinneren. Leerlingen leren voor zichzelf.  Het is belangrijk dat leerlingen de 

geschiedenis voor zich zien: wat er toen was en wat er nu is.  

Schoolkinderen zijn een belangrijke doelgroep. Het is belangrijk dat zij ervaringen opdoen in 

erfgoedinstellingen.  De leerlingen zien de dikte van de muren en de hoogte van de muren, de lesstof 

wordt tastbaar.  Leerlingen leren meer over het kasteel in een kasteel dan in een klaslokaal.  

Maar het is ook belangrijk voor volwassenen. Educatie is voor elke leeftijd van belang (een leven lang 

leren). 

Learning through play/ Leren door te spelen 

Spel is heel belangrijk in een leeromgeving. Als kinderen plezier hebben wil het niet zeggen dat ze 

niet leren. Het betekent dat ze zich niet vervelen. Spel is niet het tegenovergestelde van leren. Jonge 

kinderen leren juist door te spelen.   

Active learning / Actief leren 

Leren is een activiteit. Het is betrokkenheid bij een ervaring.  Op iedere leeftijd houden leerlingen er 

van de klas uit te gaan en om op een actieve manier te leren.  

Het is niet nodig een werkblad te hebben bij elk bezoek. Wel moet er structuur zijn en een plan 

achter het bezoek. Leerlingen kunnen van alles doen. Bijvoorbeeld luisteren naar de geluiden die ze 

nu horen en bedenken welke geluiden er 100 of 1000 jaar geleden nog niet bestonden.  



 

 

Making connections / Verbanden leggen  

Het is belangrijk  een verband te leggen tussen iets wat je hoort in een klaslokaal en de werkelijkheid. 

De leerlingen horen op school waarom een kasteel hoog op een heuvel staat maar dat snappen ze 

pas echt als ze een bezoek aan een kasteel hebben gebracht.  Erfgoedinstellingen kunnen helpen het 

verband te leggen tussen de geleerde stof op school en de tastbare werkelijkheid.  

Geschiedenis is niet één verhaal maar bestaat uit vele verhalen en als we naar een gebouw kijken, 

gaat dit zowel over de mensen die het bouwden als de mensen die er woonden, maar ook over de 

mensen die het land bezaten en de mensen die er vandaag de dag zijn.  

Creative learning/ Creatief leren 

Ook creativiteit kan bevorderd worden door het bezoeken van een erfgoedinstelling. Het vertellen 

van verhalen is ook een vorm om creativiteit te bevorderen. Bijvoorbeeld een gedicht schrijven over 

het landschap dat je om de erfgoedinstelling heen ziet. Creatieve verwerking kan zowel op de plek 

zelf als in het klaslokaal. 

Stimulating discussion/ discussie stimuleren 

Door een erfgoedinstelling te bekijken door de ogen van iemand anders worden leerlingen 

gestimuleerd creatief naar het verleden te kijken. Voorbeeld: stel je was een dienstmeisje in die tijd. 

Hoe zag je leven er dan uit?  

Misschien kun je zo leerlingen laten voelen wat de gevoelens en ervaringen van de mensen in het 

verleden waren. Waarom hebben mensen Stonehenge gebouwd? We hebben hier niet echt het 

juiste antwoord op. Ieders theorie is waardevol! Dit stimuleert de ontwikkeling van het historisch 

denken.  

Leren buiten het klaslokaal heeft een grote impact. Onderzoeken in het verleden laten zien dat leren 

over het verhaal achter het erfgoed de betrokkenheid van leerlingen bevorderd.  Ze voelen zich 

betrokken bij het gebouw/het monument. Het is heel belangrijk om de klas uit te gaan.  

De ervaringen die je hebt bij een erfgoedinstelling kun je niet in een klaslokaal krijgen. 

 

 

 

 

 


