
 

 

Module 2 – Plaats van erfgoededucatie  

 

In de erfgoedinstelling 

Educatie is een begrip dat in de praktijk van de erfgoedinstellingen verschillende manieren van 

interpretatie kent. De volgende teksten hebben we voor u verzameld. Bij welke interpretatie vindt u 

de meeste aansluiting? 

 

 

“Wij maken onderscheid in twee doelgroepen: educatief en recreatief. 

De recreatieve doelgroep vindt een bezoek aan ons leuk omdat ze iets leren. De educatieve 

doelgroep leert omdat het leuk is. We richten ons op het reguliere onderwijs. Ons museum kan 

het verlengde zijn van het klaslokaal!”  

[Uit: een visiedocument van een middelgroot regionaal museum] 

Wij hebben het onderwijs veel te bieden, maar het onderwijs is ook van belang voor ons. Mooie 

onderwijsprogramma’s bij de vaste collectie van het museum bieden lesaanvullende of 

lesvervangende lessen. Het museum biedt veel kennis en beleving en deze beleving is niet alleen 

cognitief van aard. Vaardigheden als onderzoeken en samenwerken komen aan bod tijdens de 

museumles. Leraren hebben een actieve rol in het museum. Zij worden daarop voorbereid met 

een handleiding. Er is een gastheer/gastvrouw die de schoolklassen opvangt en begeleidt tijdens 

het bezoek. Deze rol is in principe niet inhoudelijk, maar ondersteunend in de logistiek en bij 

organisatorische of praktische zaken.” 

[Uit: een handboek over erfgoededucatie van een middelgroot regionaal museum] 



 

 

 

 

 

 

De lessen zijn niet alleen gericht op het overdragen van informatie. Ook het verrassen, beleven, 

laten verwonderen en enthousiasmeren is belangrijk. Heel bijzonder is dat bij ons de leerlingen 

het depot in mogen om archiefstukken in levenden lijve te bewonderen. 

We staan altijd open voor suggesties en vragen vanuit het onderwijs met betrekking tot speciale 

onderwerpen of projecten. Op aanvraag en in overleg kunnen erfgoedlessen worden ontworpen 

en speciale rondleidingen worden gegeven. 

[Uit: de website van een regionaal archief] 

Wij hebben hart voor cultuur en geven onze passie voor ons dorp graag door. Om die reden 

besteden wij speciale aandacht aan educatie. Naast rondleidingen voor alle leeftijdsgroepen, 

lezingen en workshops, betrekken wij ook het onderwijs bij onze activiteiten. 

[Uit: website van klein lokaal museum] 

“Educatie zien we als een maatschappelijke functie: het verhaal van het erfgoed aanbieden aan 

het onderwijs. Educatie hoeft in principe geen geld op te leveren. Scholen hoeven in principe niet 

te betalen voor een bezoek of lesmateriaal. Dit zorgt voor het wegnemen van drempels en is een 

stimulans om een bezoek te komen brengen.” 

[Uit: een educatieplan van een Nederlands Werelderfgoed] 

Adoptieproject Basisschool: een basisschool uit de buurt besteedt binnen het 

onderwijsprogramma van de gehele school aandacht aan de molen. Uitgaande van het niveau van 

de leerlingen wordt gedurende de gehele schoolperiode aandacht besteed aan de verschillende 

aspecten van deze unieke molen, zoals het cultureel erfgoed, de toegepaste technieken en de rol 

van de molen en molenaar in het maatschappelijk leven.  

[Uit: website van een molen] 


