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KRIJGSMACHT IN BEELD

NATIONAAL MILITAIR MUSEUM
Het Nationaal Militair Museum op de
voormalige vliegbasis Soesterberg is een
actueel museum over de Nederlandse
krijgsmacht. Het museum is thematisch van
opzet en geeft antwoord op vragen als; ‘Wie
waren in verleden onze bondgenoten en
vijanden? ‘Hoe zit de krijgsmacht in elkaar?’
en ‘Wat betekent de krijgsmacht voor de
samenleving’? Persoonlijke verhalen en
ervaringen van militairen vormen daarbij
de leidraad. Dit ziet u ook terug in het
onderwijsaanbod voor uw leerlingen.
‘Wat zou jij beslissen?’
In dit lesprogramma worden leerlingen
geconfronteerd met moeilijke beslissingen
uit het leven van een militair op missie. Een
veteraan begeleidt het lesprogramma en

Die staat
achteR je

bespreekt met behulp van filmbeelden
diverse dilemma’s met de leerlingen.
Ook de eigen ervaringen van de veteraan
komen aan bod. Dit programma is goed
te combineren met een bezoek aan de
themazalen ‘Militaire levens’ en ‘Operaties’
en is geschikt voor alle groepen VMBO,
HAVO en VWO.
Militaire Verhalen & Verhalen van
Militairen - Rondleiding op maat
Welke bijzondere verhalen gaan er schuil
achter onze collectie? Hoe voelt het
om in een tank te zitten? En voor welke
dilemma’s kom je als militair te staan?
Een rondleider neemt uw leerlingen mee
op een op maat gemaakte rondleiding
door het museum. U kiest zelf uw thema!

Maak de rondleiding passend bij uw
programma. Wordt het een rondleiding
over de Tweede Wereldoorlog of Militaire
techniek. Zegt u het maar…
Het moderne museum biedt veel
mogelijkheden voor een leerzaam en
actief uitje. Wij helpen u graag met
het samenstellen van een passend
programma.
Entreeprijs is € 4,00,-

Kijk voor meer informatie op
www.nmm.nl/educatie

Colofon CKV Gids 2020-2021
Een jaarlijkse informatieve uitgave voor
betrokkenen bij het CKV onderwijs. De CKV
Gids wordt gratis verspreid onder docenten
CKV, OBD’s, Nederlandse gemeenten, cultureel
adviseurs en bemiddelaars en andere personen
en instanties die hebben aangegeven de gids te
willen ontvangen.
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DUTCH DESIGN &
HET LANDSCHAP
Koppert Cress. Roze led verlichting in kassen

Het themajaar 2021 is Ode aan het Nederlandse Landschap. Waar denkt u aan als
u aan het Nederlandse landschap denkt? Misschien denkt u aan de woorden uit het
gedicht ‘Herinnering aan Holland’ van Hendrik Marsman uit 1941 “…Denkend aan
Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig laagland gaan,…” Weidsheid,
vlakte, lage horizon, water, wolkenluchten komen ongetwijfeld eveneens snel in u op.
Ze herinneren aan de Nederlandse schilderkunst uit de zeventiende eeuw. Werken
van Jan van Goyen en Jacob van Ruisdael, Salomon van Ruysdael en Simon de
Vlieger verschijnen dan ongetwijfeld voor uw geestesoog. Misschien dat u al peinzend
ook nog aan ‘Gezicht op Delft’ van Johannes Vermeer moet denken, of aan de
landschappen van Breitner, Israëls en Van Gogh, of van Mondriaan? Maar mogelijk
denkt u ook aan de portretten van de Noordzee, de ‘New Horizons’ van Bruno van den
Elshout.
Door:

Marie-Thérèse van de Kamp,
vakdidacticus en docent CKV

Simon de Vlieger. Estuary at Day’s End,

Dat Nederlandse landschap is een
landschap waarin de mens gedurende
eeuwen ingegrepen heeft: soms door
de natuur te temmen maar vaak ook
door nieuwe, gemaakte natuur de ruimte
te geven. Denkt u bij het Nederlandse
landschap ook aan de windmolenparken?
Of de weilanden met zonnepanelen? Nog
niet? Waarom niet eigenlijk?

ANTROPOCEEN
Momenteel leven we volgens
wetenschappers en filosofen in het
tijdperk van het Antropoceen. Dat tijdperk
wordt gekenmerkt door de mens die
zijn invloed op de planeet Aarde doet
gelden zoals nooit eerder tevoren. Van die
invloed van de mens gaan beslist grote
en ernstige bedreigingen uit. Het klimaat
warmt op waardoor hittegolven ontstaan,
bosbranden toenemen, ijskappen smelten,
de zeespiegel stijgt, zowel droogte als
overstromingen veel voorkomen en de
biodiversiteit van het planten en dierenrijk
in het geding is. Kortom we zijn als mensen
deze prachtige blauwe planeet Aarde
langzaam maar zeker aan het uitputten en
vernietigen.
Hoe kun je als CKV-docent je leerlingen
toch hoop geven voor de toekomst? Deze
waslijst aan problemen lijkt leerlingen een
hoopvolle toekomst eerder te ontnemen.

Bruno van den Elshout. NEW HORIZON

Berndnaut Smilde. Nimbus Portland Place
Foto van ANP
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Ronne Vinkx. Leuvehoofd

Het Nederlandse landschap zou onze
leerlingen echter hoopvolle ideeën
kunnen geven, over hoe we de natuur –
de planten, de dieren, het landschap én
de mensen - kunnen helpen overleven
door met nieuwe ogen te kijken naar dat
landschap en enerzijds te waarderen wat
de natuur ons biedt aan biodiversiteit,
biologische processen en producten maar
anderzijds om ook met een creatieve blik
naar nieuwe mogelijkheden in en met de
natuur te kijken.

COMBINEREN
Zo zouden we de nieuwe schoonheid van
het door de mens gemaakte landschap met
windmolens en zonnepanelen net zozeer
kunnen gaan waarderen als een fraaie
zonsondergang aan zee. De Nederlandse
geschiedenis, wetenschappers en
kunstenaars laten ons positieve
voorbeelden zien van de schoonheid van
het door de mens gemaakte landschap.
Het Van Gogh-Roosegaarde fietspad
van Daan Roosegaarde Studio laat
bijvoorbeeld zien hoe de schoonheid van
een natuurverschijnsel als bioluminescentie
gecombineerd kan worden met de
schoonheid van de kunstwerken van Van
Gogh en zo een nieuwe inspiratiebron

kan zijn voor het creëren van nieuwe,
ongewone schoonheid in het landschap
waarmee we duurzaamheid, technologie
en esthetiek kunnen combineren. Met
een dergelijke blik kun je ook kijken naar
de roze gloed van de ledlampen in het
Westland of naar de windmolenparken op
zee.

DUTCH DESIGN, VORMGEGEVEN
NATUUR
De recente geschiedenis van Nederland
laat zien hoe de mens op een positieve
manier kan bijdragen aan gezonde
en mooie landschappen, aan nieuwe
natuur en biodiversiteit. Denk aan de
nieuwe Markerwadden bijvoorbeeld,
maar ook de ingrepen in het landschap
van de Waddeneilanden waardoor deze
behouden werden. Deze voorbeelden
laten meteen ook zien dat natuur en
cultuur (of door de mens ontworpen
natuur) niet per se een tegenstelling
hoeven te zijn. In de tuinontwerpen
van tuinarchitect Piet Oudolf zie je
bijvoorbeeld hoe vormgegeven natuur een
toevoeging aan de wereld kan zijn, door
de schoonheid (van kleur, textuur, vorm)
van de gewassen in combinatie met de
urbane omgeving. Het wordt een nieuw
geheel, zoals bijvoorbeeld in de ontwerpen
van Oudolf voor de Highline in New York
te zien is en in Nederland bijvoorbeeld
in ‘de Vlinderhof’ in Utrecht en het park
‘Leuvehoofd’ in Rotterdam.

Ermi van Oers. Artist impression park Reyeroord
(Nova Innova, Gemeente Rotterdam en Plant-e)
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Simon Heijdens. ‘Lightweeds’.

HYBRIDITEIT
In het Antropoceen zijn kunstenaars
gefascineerd door nieuwe natuur en
natuurlijke processen. Berndnaut Smilde
creëert wolken in allerlei interieurs. De
architect Junya Ishigami betrekt de tuin
in het interieur en denkt na over de
vraag of en hoe je zou kunnen leven
in een wolk. Diana Scherer ontwerpt
objecten en patronen via het vormgeven
van de wortels van planten. De grenzen
tussen organisch en anorganisch,
tussen object en subject lijken hierdoor
bijna te verdwijnen. In het werk van
Isabelle Andriessen is die grens letterlijk
beslecht: zo maakt zij objecten van
keramiek waaruit vloeistoffen sijpelen
die weer tot kristalvorming leiden. Een
beeld van Andriessen lijkt daarmee uit
te groeien tot nieuwe, levende - hoewel
gemaakte - natuur.

HET NEDERLANDSE LANDSCHAP
2.0?

WORKSHOPS

- SLAGWERK BEAT THE CITY
- GREEN SCREEN
- ESCAPE THE CLASSROOM
- VIRTUAL REALITY
- POPPING & LOCKING
- WEBSITE BOUWEN
- THEATER
- 3D PEN
- TATTOO ART
- MAKEY MAKEY/PROGRAMMEREN
- GRAFFITTI
- FASHION & STYLING
- ETC.

PROJECTEN OP MAAT

- FESTIVAL OP SCHOOL
- BANDPROJECT XL
- CULTUURDAG
- GREEN FUTURE DAY
- HIPHOP DAG
- MULTIMEDIA-DAG
- SOTIVAL (speciaal onderwijs)
- ETC.

"Wat een superdag! Met een goede
club enthousiaste mensen hebben
jullie ervoor gezorgd dat het een
groot succes werd."
- Docente Revius Wijk (Festival
op School, 1100 leerlingen)

WWW.KUNSTEDUCATIENEDERLAND.NL
038 - 4550291 / 06 - 30414189
INFO@KUNSTEDUCATIENEDERLAND.NL

Wat zijn de betekenissen van dergelijke
kruisbestuivingen tussen natuur
en cultuur nu eigenlijk? Volgens de
kunstenaar-ontwerper Koen van
Mensvoort en zijn Next Nature Netwerk
zijn we als mensensoort op weg naar
een nieuwe habitat: ‘Next Nature
Habitat’. Het Next Nature Netwerk wil
niet op een statische manier kijken
naar de natuur, maar juist leren van
de evolutie in de natuur en leren
van allerlei natuurlijke processen en
fenomenen. Zij zien ook mogelijkheden
om de problemen die we hebben op
te lossen met een mix van technologie
en natuur. Op de website https://
nextnature.net/themes zie je de vele
thema’s zij aansnijden. Van biodesign
tot biomimicry, van ‘guided growth’
naar ‘manufactured landscapes’. De
denkbeelden die je op de website leest

Studio Drift. Franchise Freedom

zetten aan tot nieuwe vergezichten.
Deze ideeën zie je momenteel in
autonome en toegepaste kunst veel
opkomen: zo maakte ontwerper Ermi
van Oers (Nova Innova) ‘living lights’;
lampen die hun energie krijgen door
fotosynthese en gaan branden als je de
plant aanraakt. Daarnaast werkt zij aan
een park, ‘het park van morgen’ met
interactieve verlichting die ontwikkeld
is op basis van wetenschappelijk
onderzoek naar fotosynthese en design
in de wijk Reyeroord in Rotterdam.
Nog een stap verder en je komt uit
bij digitale planten en digitale natuur.
De kunstenaar Simon Heijdens
produceert dergelijke nieuwe natuur:
hij maakt lichtprojecties van planten
(‘Lightweeds’) die net als echte planten
groeien onder invloed van echte wind,
regen en licht. Ook Studio Drift liet al
zien hoe een combinatie van natuur
en technologie kan leiden tot een
uitgesproken poëtisch geheel. Hun
‘Franchise Freedom’ waarbij drones als
een zwerm vogels over het IJ en over de
Maas vlogen, was sprookjesachtig mooi.
Kunstenaars en ontwerpers van nu laten
ons vergezichten zien die hoopvol zijn.
Biodesign lijkt zo een van de bepalende
ontwikkelingen voor het Nederlandse
landschap van de nabije toekomst.

HERWAARDERING VAN HET
NEDERLANDSE LANDSCHAP

het wandelen in de natuur en het
Nederlandse landschap. Mogelijk bent
u – net als ik – veel gaan wandelen
in uw eigen omgeving: of dat nu
stedelijke parken zijn of weilanden in de
buitengebieden of het strand, u bent
waarschijnlijk meer gaan horen van de
vogels en insecten en meer gaan zien
van de groeiprocessen in de natuur,
van de bomen, de planten, de bloemen
en het water. Respect voor de natuur,
voor de waarde van biodiversiteit en
interesse in wat groeit en bloeit is
natuurlijk de absolute basis voor een
goede toekomst.
Ook bij CKV kunnen we onze leerlingen
meenemen naar buiten: hen door
de ogen van de kunstenaar naar het
Nederlandse landschap laten kijken,
hun zintuiglijke ervaringen verrijken
door goed te kijken door te tekenen of
fotograferen, hen mee te nemen naar
een film zoals ‘Het Wad’ bijvoorbeeld
of in een buitenomgeving een
theatervoorstelling of concert bij te laten
wonen. In gesprek gaan met leerlingen
over de waarde van de natuur, van
biodiversiteit en van het Nederlandse
landschap is een mooi startpunt om
van daaruit bij CKV verder te dromen
over een toekomst waarin de urbane
omgeving groen, duurzaam, innovatief
en mooi is en waarin het milieu en
de Nederlandse natuurgebieden
gerespecteerd worden.

Hoewel deze combinaties van
technologie, design en biologie
buitengewoon interessant zijn voor
de toekomst, zouden we de bron
‘de natuur’ of ‘het landschap’ niet
uit het oog moeten verliezen. In de
afgelopen maanden lijkt het coronavirus
een aanzet gegeven te hebben tot
de herwaardering van de natuur,

MEER INFORMATIE:
www.nextnature.net/themes
www.livinglight.info
www.plant-e.com

Terschelling. Foto: Marie-Thérèse van de Kamp
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de toneelmakerij op school
wordt er toch onwaarschijnlijk mooi,
!¶z}X> Wat
belangrijk en liefdevol jeugdtheater gemaakt, ook over
moeilijke onderwerpen. Theaterkrant over de Toneelmakerij

Boek snel een workshop of voorstelling
in je eigen school!

B
ñ

Winnaar
el
zilveren Krek

de tantes
voor VO onderbouw

BB
ñ

Winnaar
el
Gouden Krek rijs
terp
en Zapp Thea

mijn moeder medea

sweet sixteen

voor VO onderbouw

voor VO bovenbouw

Voor meer informatie of de digitale brochure, mail >
toke@toneelmakerij.nl - www.toneelmakerij.nl

CKV IS DE BESTE

BURGERSCHAPSVORMING….
Afgelopen jaar was ik alweer 20 jaar Ceekaaveejuf! Ik
dacht erover na waarom ik het vak CKV toch zo belangrijk
vind voor leerlingen en zo ontzettend leuk om te geven:
de ontmoeting tussen de leefwerelden van leerlingen
met al hun verschillende culturele achtergronden en
de ontmoeting tussen die leerlingen en al die prachtige
kunstwerken, mooier kan toch haast niet. Die ontmoeting
van werelden mee-maken is en blijft fantastisch. Leerlingen
krijgen daardoor voor de rest van hun leven toegang
tot het rijk der verbeelding. Nu leest u dit wellicht als
een-enigszins-kritische-CKV-docent dit en denkt u, nou
misschien valt dat toch wel mee. Mijn overtuiging is dat
het echt zo is. Een cruciale factor voor CKV zijn dan wel de
memorabele en meeslepende voorstellingen, concerten,
exposities en dergelijke, die leerlingen dat rijk der
verbeelding in sleuren. In de afgelopen 20 jaar heb ik dit zo
vaak zien gebeuren, ook afgelopen jaar weer.
Zoals elk jaar maak ik een keuzemenu van “nieuwe
kunstzinnige activiteiten, aangeboden in een levensechte,
professionele context” (U weet wel, de activiteiten die we
voorheen ‘culturele activiteiten’ noemden). Afgelopen jaar
zag ik een titel van een voorstelling “The Bright Side of Life”.
In mijn hoofd begon het fluiten van het liedje uit de Monty
Python film “The Life of Brian” meteen. Op de website

Jongeren zijn de experts die
weten hoe je jongeren echt
bereikt
social media & pesten | relaties & seksualiteit | alcohol | geld & schulden |

gender diversiteit & seksuele identiteit

www.textielmuseum.nl

Goirkestraat 96 | Tilburg

van het theater las ik deze beschrijving: “The Bright Side
of Life is een lichte, maar ook aangrijpende voorstelling
met livemuziek, over een acteur die zijn geliefde thuisland
moet ontvluchten en in Nederland opnieuw begint”. In
het keuzemenu CKV probeer ik verschillende soorten
voorstellingen aan te bieden. Dat kunnen voorstellingen
zijn met een wetenschappelijke lezing en pianomuziek; met
een rapper en klassieke muziek-orkest; met topkwaliteit
moderne dans; klassiek toneel of filosofisch cabaret. Zo
kunnen leerlingen echt ergens voor kiezen.
De avond van de voorstelling “The Bright Side of Life”
begon goed. Leerlingen waren op tijd en heel nieuwsgierig.
De voorstelling was in een zaal waarbij ze zelf hun plaatsen
mochten kiezen. Een groepje leerlingen ging meteen
helemaal vooraan zitten. Andere leerlingen verspreidden
zich in de zaal. In de zaal waren alleen een paar schermen
aanwezig waarop filmbeelden geprojecteerd werden.
Verder een paar stoelen en daaromheen in een halve
kring het publiek. Eén acteur – Bright Richards – en één
muzikant - Oleg Fateev - traden op. En hoe. De zaal ging
he-le-maal mee in het levensverhaal van Bright Richards,
een uit Liberia gevluchte acteur. Hij maakte ontzettend
mooi invoelbaar wat het betekende om je thuisland te
verlaten, Liberia – een land in oorlog, om in het nuchtere
en vreemde Nederland te belanden. Leerlingen waren
laaiend enthousiast over de manier waarop deze topacteur
en deze topmuzikant, het verhaal van een vluchteling
presenteerden, ze sleepten iedereen mee. Leerlingen
stelden mij na afloop voor om deze voorstelling nog een
keer voor alle ckv-leerlingen te laten plaatsvinden…daar
ben ik nu dus aan het proberen. Ongeacht of er nu een
coronavirus is of niet: dat theater, de concertzaal, het
museum: we moeten daar gewoon naar toe, want dáár
gebeurt het, dankzij al die topartiesten!

DE CEEKAAVEEJUF

ONDERZOEKEN,
MAKEN &
VERWONDEREN
RONDLEIDINGEN EN WORKSHOPS
VOOR VO, MBO EN HBO

COLUMN

INFORMATIE

educatieve theatervoorstellingen voor leerlingen en

Theatergezelschap New Dutch Connections met ‘Bright Side of Life’.

ouders, trainingen, digitaal lesmateriaal
T: 06-13329769

meer weten?

Fotografie: Roel van Berckelaer

www.theaterutrecht.nl/voorstellingen/bright-side-life

E: info@kikid.nl

W: www.kikid.nl
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BEKLIM DE
DOMTOREN!

Schitter tussen de sterren bij

Madame Tussauds
3… 2… 1… IT’S SHOWTIME! SPEEL DE HOOFDROL IN EEN JAMES
BOND-FILM, LAAT JE ZANGTALENT HOREN AAN ARIANA GRANDE
EN VLOG MET ENZO KNOL. BIJ MADAME TUSSAUDS STA JIJ IN
DE SCHIJNWERPERS. DE STERREN KUNNEN NIET WACHTEN JE TE
ONTMOETEN!

EDUCATIEF EN
ALS BONUS EEN
FANTASTISCH UITZICHT
OVER DE STAD.
VEEL PLEZIER MET
DE HELE KLAS!

Met jouw klas kun je op verschillende manieren kennismaken
met onze sterren. Of je nou liever zelfstandig
rondloopt of meegaat met een echte VIProndleiding; bij Madame Tussauds leer
je alles over wereldleiders, de leden
van het koningshuis, kunstenaars
en nog veel meer! Zowel voor
het primair als het voortgezet
onderwijs zijn er programma’s
beschikbaar om er een
spectaculair en leerzaam
bezoek van te maken.

De onderwijsprogramma’s sluiten
onder andere aan bij de leerlijnen
beeldende vorming en cultureel erfgoed. Madame Tussauds
bezoek je met je klas al vanaf €9,50 per persoon!
Wil je je dag compleet maken? Combineer dan je bezoek
met een geschiedenisles bij The Amsterdam Dungeon, een
prachtige grachtenvaart, een vliegtocht bij This is Holland of
één van de vele andere attracties!

INFORMATIE
www.madametussauds.nl

Wanneer Beyoncé belangrijker
is dan Beethoven.
Algemene Cultuurwetenschappen
International Bachelor Arts and Culture Studies

Open dag bacheloropleidingen:
14 november 2020
13 februari 2021
eshcc.eur.nl/card

Een geschiedenisles was
nog nooit zo spannend!
Boek nu de meest spannende geschiedenisles van
Nederland. De bewoners van The Amsterdam Dungeon
leren jouw leerlingen graag een GRUWELIJK lesje…
The Amsterdam Dungeon
Jij! Ja, jij daar! Kijk nou. je bent zo wanhopig op zoek naar een
schoolreisje voor die snotneuzen in jouw klas. Wat sneu! Moet
je eens horen! Heb je al eens gedacht aan een verzetje naar The
Amsterdam Dungeon? Een unieke en spannende attractie waarin
je wordt meegesleurd naar de meest hachelijke momenten uit
het verleden van Amsterdam. Of ze nu bezwijken van angst of een
lachbui; jouw snotneuzen zijn een hele ervaring rijker. We geven
je vast één tip: je kunt hier niemand vertrouwen. Ook jouw lieve
leerlingen niet!

Pssst! Heb jij met jouw snotneuzen The Amsterdam Dungeon
overleefd? Dan kan je tegen een zacht prijsje je dagje Amsterdam
compleet maken met één van onze combinatiedeals. Of je nu bij
wilt komen tussen de sterren in Madame Tussauds of wilt varen
over de grachten van Amsterdam… Het kan allemaal!

INFORMATIE
www.theamsterdamdungeon.nl

11
11

In NMM sta je zomaar ineens
middenin de frontlinie

Educator Boot bedacht en ontwikkelde voor de
leerlingen ook een Dilemma Wijzer. Die zet hen aan
het denken over soms onmogelijke keuzes. Wat
zou jij doen, als je Hans of Léo was? Zou jij dezelfde
beslissingen hebben gemaakt als deze militairen? Zo
maakte Hans deel uit van leger van onze vijand, die
miljoenen Joodse mensen vermoordde. Maar was
dat een keuze? Hij moest het leger in, of zou anders
als dienstweigeraar de kogel krijgen.

JE ZIT MIDDENIN EEN FILM, SOMS VOELT HET ZELFS ALSOF JE VOORAAN IN DE FRONTLINIE STAAT. ALSOF DE
KOGELS OM JE OREN VLIEGEN EN JE MAATJE NAAST JE WORDT GETROFFEN EN OVERLIJDT.
Door:
Beeld:

Léo is samen met zijn vriend Welly Arsenault op
missie. Ze zijn als verkenners vooruitgestuurd om
te kijken hoe sterk de Duitse bezetter in Zwolle er
nog uitziet. Zijn vriend sterft, dat zou voor Léo een
goede reden kunnen zijn de missie af te breken.
Maar de kans is groot dat de legerleiding dan besluit
Zwolle te bombarderen, waardoor er ook vele zullen
burgerslachtoffers vallen. Wat zou jij dan doen?

Rob Pietersen
Anne Reitsma Fotografie

Je marcheert trots de straten van Zwolle in, als
bevrijder, als held. Toegejuicht, overal vrolijke
gezichten. Maar je voelt toch ook wel mee met die
ander, die op krukken, als krijgsgevangene afdruipt.
Die een volgeladen trein ziet en verzucht: ‘Wat
afgrijselijk, het was toch waar… Het verhaal van die
concentratiekampen klopt.’
In de tentoonstelling Hij of Ik in het Nationaal Militair
Museum in Soesterberg zijn bezoekers eigenlijk
geen bezoekers. Je zet voor de deur een koptelefoon
op, maar als je binnenloopt, voelt het alsof je een
tijdmachine bent binnengestapt. Je wordt heen en
weer geslingerd in een achtbaan van emoties. Na
anderhalf uur voel je je ervaringsdeskundige. Je hebt
meebeleefd, meegeleefd. Je bent erbij geweest.
RAUW EN WAARGEBEURD

Hij of Ik werpt een bijzondere blik op de bevrijding
van Nederland 75 jaar geleden.
Dat gebeurt aan de hand van de levensverhalen
van twee soldaten, de Canadees Léo Major en de
Duitser Hans Kürten. De een neemt vrijwillig dienst
in het Canadese leger, de ander moet verplicht
naar het Oostfront. Je volgt hen langs ingrijpende

gebeurtenissen zoals D-Day en de slag om de
Schelde. Je ziet, hoort en voelt de belevenissen en
emoties. Hoe ze gewond raken, hun beste vrienden
verliezen en hoe ze uit de oorlog kwamen. Hij of Ik is
persoonlijk, rauw en waargebeurd.

In het CKV-onderwijs gaat het, zo stelt Boot, ook over
reflectie en het leren kritisch te kijken naar kunst
en cultuur. ‘De Dilemma Wijzer helpt leerlingen
om kritisch te kijken naar de geschiedenis en de
verhalen van de vertellers. Leerlingen komen
hopelijk tot inzicht dat het maken van beslissingen
in oorlogstijd niet altijd even makkelijk is en er
soms ook niet echt een keuze was. Ik hoop dat
ze nadenken over het begrip van vrijheid en hoe
dit anders was geweest als zij waren geboren in
dezelfde tijd als Léo en Hans.’

Het is een tentoonstelling voor jong en oud. Maar,
zo erkent educator Toyah Boot van het Nationaal
Militair Museum, er is voor een vorm gekozen die
vooral ook middelbare scholieren moet aanspreken.
Een tikje theatraal, immersief, door de combinatie
van wat je ziet, de geluiden en muziek die je hoort
en de emotie die dat alles oproept: jongeren worden
ondergedompeld en meegezogen in het verhaal.
KUNSTZINNIGE VORM

Het dubbelperspectief, de verhalen van
beide kanten van de vuurlinie, vergroot het
reflectievermogen en historisch besef van de
leerlingen. ‘Deze tentoonstelling is een bijzondere
geschiedenisles. Maar door de filmische,
kunstzinnige vorm waarvoor bij het opzetten van de
tentoonstelling is gekozen, past ‘Hij of Ik’ volgens ons
ook heel goed bij CKV-lessen’, aldus Boot.

MYTHOLOGISCH

Léo gaat, met gevaar voor eigen leven, in zijn eentje
verder. Hij werd de man die volgens mythologische
verhalen in zijn eentje Zwolle veroverde, de stad
die hem daarvoor later met het ereburgerschap
beloonde. Er werd een straat naar hem vernoemd,
hij kreeg de Distinguished Conduct Medal. The
winner takes it all.
‘De sympathie ligt natuurlijk bij hem, maar we willen
door het verhaal van Hans te belichten, ook de
andere kant laten zien’, vertelt conservator Jeroen
Punt. ‘Het Duitse verhaal is niet sympathiek, maar je
kunt wel met empathie naar Hans kijken. Naar een
Duitse jongen uit een gezin dat met afschuw naar
de opkomst van Hitler keek. Voor een jongen die
helemaal niet in die oorlog wilde zijn. Die aan auto’s
wilde sleutelen en monteur wilde worden. Maar
zomaar ineens aan het Oostfront lag en daarna in de
vuurlinie bij de slag om Arnhem, die gewond raakte
en bij gevechten een vriend verloor’, aldus Punt.
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DRIE JAAR LANG RESEARCH EN MATERIALEN ZOEKEN

Bezoek ons
online museum

Punt en collega-conservator Dirk Staat deden drie
jaar lang gedegen research naar beide soldaten met
beiden een prachtig verhaal. Twee jonge jongens
met hun eigen achtergrond, hun eigen dromen. Léo
groeide op in Montreal, zijn vader was alcoholist,
thuis was er veel huiselijk geweld. Hij zag het leger
als dé kans de werkloosheid en uitzichtloosheid te
ontvluchten.

Kom dwalen tussen schrijvers en verhalen

Online
lespakketten

Ze hadden elkaar nooit moeten ontmoeten. Maar als
ze allebei een uniform aantrekken, zijn ze - zonder
elkaar te kennen - zomaar ineens vijanden. Uit de
tentoonstelling blijkt dat de oorlog hen heel dicht bij
elkaar bracht. Op Juno Beach in Normandië, of bij de
slag om Arnhem.

Met onze online lespakketten
ontdekken leerlingen op een
eigentijdse en toegankelijke
manier grote en kleine verhalen
uit onze literatuurgeschiedenis.
Gratis, compact en in een lesuur
toe te passen.

Doe de
quiz in de
Nationale
Schrijversgalerij!

LITERATUURMUSEUM.nl

WWII IN 100 PHOTOS
STEDELIJKMUSEUMBREDA.NL

CORONA-PROOF
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75 YEARS
AFTER WWII

KOM MET JE KLAS NAAR HET MUSEUM
EN ONTDEK DE WERELD VAN BREDA

De tentoonstelling sluit aan bij de leerdoelen Mens
& Maatschappij 36 (de leerling leert mede ook door
de Dilemma Wijzer betekenisvolle vragen te stellen
over maatschappelijke kwesties en verschijnselen,
daarover een beargumenteerd standpunt in te
nemen en te verdedigen). Ze leven mee met het
verhaal dat goed in de historische tijdvakken
wordt geplaatst waarbij ze stap voor stap worden
meegenomen in de bevrijding van Nederland en
hoe dat was vanuit Canadees en Duits perspectief
(leerdoel 37). En in en rondom de tentoonstelling
staat het museum vol met historische objecten die
leerlingen gebruiken om een beeld te krijgen van de
Tweede Wereldoorlog (40).

De tentoonstelling in het prachtige, moderne
museum op de oude vliegbasis van Soesterberg,
werd in februari geopend. Vlak voordat het museum
door de coronacrisis enkele weken dicht moest.
Iedereen bij het Nationaal Militair Museum staat
nu weer klaar om klassen te ontvangen en ‘coronaproof’ door ‘Hij of Ik’ te leiden.
‘Deze manier, deze vorm van de tentoonstelling, is
volgens ons aansprekend voor jongeren. We hebben
geprobeerd een heel taai, heftig onderwerp heel
toegankelijk te presenteren. Op een manier die hun
beleving raakt, ze leren van alles, maar dan op een
speelse manier. We zijn echt heel benieuwd naar de
eerste reacties’, zo besluit educator Toyah Boot.
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creativity is
contagious,
pass it on
albert einstein

CONCERT GEBOUW
DOOR SAMEN MET MUZIEK BEZIG TE ZIJN, LEREN
LEERLINGEN ELKAAR BETER KENNEN EN BEGRIJPEN

BEZOEK OOK DIT SCHOOLJAAR HET
CONCERTGEBOUW IN AMSTERDAM EN
GENIET SAMEN MET UW LEERLINGEN VAN DE
MOOISTE LIVE MUZIEK.
TIJDENS DE SWINGENDE PROJECTEN
ERVAREN DE KINDEREN DE MAGIE VAN
MUZIEK. DOOR SAMEN MET MUZIEK BEZIG
TE ZIJN, ONTSTAAT EEN STERK GEVOEL VAN
SAAMHORIGHEID EN LEREN LEERLINGEN
ELKAAR BETER KENNEN EN BEGRIJPEN.
U kunt uw klas nu inschrijven (en betaalt pas
achteraf). Ga naar concertgebouw.nl/educatie

Maak écht muziek
met je leerlingen

Het Concertgebouw houdt de ontwikkelingen
rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten.
We zullen ons uiterste best doen om de projecten
in de oorspronkelijke vorm te laten plaatsvinden.
Indien het nodig is een project in een later stadium
aan te passen aan de dan geldende maatregelen,
zullen wij hierover tijdig informatie sturen.

Bekijk het materiaal op
thiememeulenhoff.nl/introonderbouw
KIJK VOOR ONS AANBOD
www.concertgebouw.nl/educatie
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OF
E?

FEIT OF
FICTIE?
KUNST IN DE AULA IS EEN KUNSTENAARSINITIATIEF
DAT ZICH BEZIGHOUDT MET ALLERLEI VORMEN
VAN COMMUNITY ART. ‘KUNST OBJECTEN MET EEN
STORY’ ZIJN ONZE SPECIALITEIT. BIJVOORBEELD
OVER DUURZAAMHEID & HERGEBRUIK OF OVER
CULTUREEL ERFGOED OF BURGERSCHAP.

fascinatie voor KUNST & TECHNIEK de rode draad. Cultuur
is en blijft een must, deze passie willen wij graag delen.
NB: We participeren op uw coronamaatregelen en volgen
de richtlijnen van het RIVM. Onze CKV WORKshops Kunst
& Techniek zijn daarom flexibel inzetbaar en we werken
op maat. Door bijvoorbeeld ZELF-DOE pakketten te
ontwikkelen.

FEIT OF FICTIE?
Nieuw van Eye Filmmuseum en IDFA:
Feit of Fictie?
Een uniek en interactief programma
waarbij ﬁlmmakers je leerlingen meenemen
in het grijze gebied tussen ﬁctie en feit.
Kies voor een gastles op school,
of bezoek het ﬁlmmuseum in Amsterdam.

Lees er alles over en reserveer
op eyeﬁlm.nl/feit

Meer info zie www.kunstindeaula.nl

* CJP acceptant.
* Doelgroep : VMBO - HAVO - VWO - MBO.
* Workshopduur in overleg.
* MATERIALEN & gereedschappen zijn bij de Workshops inbegrepen.
* Indien mogelijk gebruiken we biobased & gerecyclede materialen.

Helaas ben je het niet geworden (Anne van Campenhout & Nicky Maas, NL, 2017)

Onze Kunst & Techniek objecten ontstaan uit een
inspirerende vraag van een docent of student of uit een
topic dat ons bezig houdt. Inmiddels hebben we een breed
aanbod: lichtinstallaties, multipels of een monumentale 3D
Meestervervalsing. Er staan thema’s centraal als dromen
van leerlingen, filosofietjes over geluk, geef- en deelcultuur
of andere maatschappelijke thema’s. Het kunstobject wordt
tot in de details voorbereid en ontworpen in onze ateliers.
Uw leerlingen geven het de uiteindelijk vorm tijdens de
WORKshops. Naast het samenwerken met de kunstenaar,
de verhalen uit een beroepspraktijk, is natuurlijk de

19

Bezoek met je leerlingen
de nieuwe tentoonstelling
in de Hermitage en ontdek
de fascinatie van de tsaren
voor de middeleeuwen

Living Boek en bezoek!
Forgiving
Remembering

Beleef de wereld van M.C. Escher
Geniet van de Nederlandse graficus met
miljoenen fans over de hele wereld en ontdek
deze meester van de optische illusie.
Hier wordt spel met perspectief een beleving.

4 okt ’20 – 17 jan ’21
Sint Walburgisplein 1
museumarnhem.nl

Bekijk de educatieve programma’s
voor het voortgezet onderwijs op
www.escherinhetpaleis.nl
Lange Voorhout 74 • Den Haag

Van dinsdag t/m zondag 11:00 - 17:00

Romanovs
in de ban van de
Ridders
Speel ter voorbereiding de
Grand art Game in de klas
en vergroot je kunstkennis
grandartgame.com
Luister in de tentoonstelling
naar de #tour met Tim Hofman
die de tentoonstelling met
de actualiteit verbindt

Informatie & reserveren
educatie@hermitage.nl of
hermitage.nl/nl/educatie

CKV-dag.indd 1
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FUTURE FOOD DESIGN:

VERHALEN VERTELLEN OVER ONS TOEKOMSTIGE VOEDSEL

Door:

Lisa Rosing

OVER HONDERD JAAR NEMEN MENSEN ALLEEN NOG MAAR ÉÉN VITAMINEPIL PER DAG IN OMDAT ER NIET
GENOEG VOEDSEL BESCHIKBAAR IS. OF ZE ZITTEN ACHTER EEN BORD SOEP WAARIN STUKKEN PLASTIC DRIJVEN
– LETTERLIJK PLASTIC SOEP. HET ZIJN TWEE DOOR LEERLINGEN BEDACHTE RESULTATEN VAN DE NIEUWE
LESSENSERIE FUTURE FOOD DESIGN, DIE NU VIA SKVR WORDT AANGEBODEN AAN HET HELE VOORTGEZET
ONDERWIJS IN ROTTERDAM.
Tijdens de lessenserie zijn de leerlingen food
designers. Gedurende vier lessen ontwikkelen en
ontwerpen ze een concept waarbij ze een bepaald
standpunt innemen over de toekomst van voedsel.
Dat vertalen ze vervolgens op een creatieve manier
naar woord en beeld. Er is goed nagedacht over
de opbouw van de serie, vertelt ontwerper Elise
Marcus, die de lessen ontwikkelde naar aanleiding
van een vraag vanuit SKVR. ‘Ik houd altijd rekening
met de aandachtsspanne van leerlingen. Ik begin
heel bewust met de basis; het fotograferen van
één stuk fruit. Gedurende de lessen komen er
extra ingrediënten, achtergronden en middelen bij.
Als je gelijk de eerste les alles erin gooit, is dat te
overweldigend. Zeker als je werkt met voedsel, dat
leidt snel af.’

Beeld en Boodschap, het educatieve
programma bij de tentoonstelling
NAZIPROPAGANDA VOOR DE JEUGD,
1933 – 1945

BEELD EN
BOODSCHAP

Overal zien we beeld: op social media, op straat,
op televisie. Maar kunnen we het ook lézen? In de
workshop Beeld en Boodschap verkennen leerlingen
beelden in heden en verleden. Met een toegankelijk
en gebruiksvriendelijk lespakket leert u uw leerlingen
kritisch naar modern beeld te kijken. In het
Onderwijsmuseum ontdekken ze met deze methode
de gruwelijke waarheid achter onschuldig ogende
afbeeldingen in de tentoonstelling ‘Nazipropaganda
voor de jeugd, 1933 – 1945’. Deze nieuw verworven
beeldgeletterdheid kunnen zij vervolgens breed
inzetten en maakt hen weerbaarder voor digitale
informatiebubbels en fake news.

Tijdens de eerste les legt Marcus uit wat
voedselfotografie precies inhoudt. Hoe fotografeer
je een citroen nou echt goed en hoe houd je
daarbij rekening met licht en schaduw, kleurgebruik
en compositie? De leerlingen fotograferen eerst
met hun mobiele telefoon om de basis onder
de knie te krijgen, en gebruiken pas later een

spiegelreflexcamera en professionele belichting. Ook
komt aan bod hoe ze via tekst en beeld een verhaal
kunnen vertellen. Hoe ontwikkel je een concept
en hoe onderbouw je dat met feiten? Hoe maak je
daar een goede tekst bij, een titel en een slogan?
Daarnaast komt de voedselproblematiek aan bod,
eventueel gekoppeld aan de actualiteit. Leerlingen
komen zelf met een onderwerp en ontwerpen op
basis daarvan een futuristisch gerecht. Dat gerecht
kan een oplossing zijn voor de voedselproblematiek,
maar bijvoorbeeld ook een doemscenario.
Het is ook mogelijk om een vierde les aan de
serie te plakken, waarin leerlingen hun gerechten
daadwerkelijk gaan bereiden. Dat gebeurt in de
keuken van regionaal opleidingscentrum Zadkine,
waar niet alleen een professionele kok, maar ook
MBO Horeca-studenten aanwezig zijn om de
leerlingen te begeleiden. Beide groepen kunnen
zo hun kennis met elkaar delen en bovendien
maken jongere leerlingen kennis met een mogelijke
toekomstige opleiding. Laura Goedee van SKVR:
‘Het eten bereiden heeft een grote meerwaarde;
daardoor leren de leerlingen dingen ze thuis direct

Beeld en Boodschap is een workshop voor het
voortgezet onderwijs, mbo en hbo. De workshop sluit
aan op de thema’s mediawijsheid en burgerschap.
Burgemeester de Raadtsingel 97 - Dordrecht
www.onderwijsmuseum.nl

Meer informatie op www.onderwijsmuseum.nl,
078-632 68 24 of educatie@onderwijsmuseum.nl
Foto: Selenay Aksel

23

kunnen toepassen. Ze leren nieuwe soorten voedsel
kennen en hoe je die klaarmaakt. Ook maken
ze direct een koppeling met thuis; hoe ziet hun
eetpatroon eruit, eten ze wellicht te veel fastfood?
Het zou mooi zijn als binnen de kooklessen het
denken over voedsel en concepten meer aan bod
zou komen en andersom, want die uitwisseling is erg
waardevol.’
KRITISCH NADENKEN OVER COMPLEXE PROBLEMEN

Het eigenaarschap van de leerlingen staat
centraal in de lessenserie. Marcus: ‘Ik vind het heel
belangrijk dat de focus ligt op de leerlingen en hun
belevingswereld. Ze dragen hun eigen onderwerpen
aan en kunnen daarbij ook putten uit hun eigen
ervaringen en omgeving. Daardoor hebben ze
het gevoel dat ze gehoord en serieus genomen
worden.’ Daarnaast vindt Marcus het belangrijk om
te stimuleren dat de leerlingen kritisch nadenken
over complexe problemen en duurzaamheid.
‘De lessenserie is geschikt voor alle leerjaren en
niveaus en ik denk dat nadenken over ingewikkelde
problemen binnen alle niveaus ook goed kan.
In het begin vinden leerlingen dat misschien
spannend of grappig, maar daar moet je doorheen
prikken door bepaalde vragen te stellen of even
individueel met iemand te sparren. Neem niet het
makkelijke antwoord voor lief. Ik heb al vaak gezien
dat leerlingen je op dat gebied kunnen verbazen,
dat ze complexe problemen heel goed weten te
verwoorden. Als je ze daarin vrijlaat en zeker als
leerlingen aan de slag gaan met creatieve middelen,
kunnen ze echt uit hun schulp kruipen. Dat is een
grote meerwaarde van cultuureducatie. Bovendien

leren leerlingen zo op een andere manier kijken
naar de wereld.’
Daarnaast doen de leerlingen diverse andere
vaardigheden op tijdens de lessen, zoals creatief
denken. Marcus: ‘Bezig zijn met concepten vergt een
andere manier van denken, en bovendien moeten
ze dat concept daarna omzetten in tekst en beeld.
Hoe vertel je een verhaal? Ook leren ze daarbij wat
de kracht van beeld is. Erg belangrijk en actueel,
want tegenwoordig is iedereen beeldmaker op
sociale media. Dat blijft vaak redelijk oppervlakkig,
terwijl sociale media veel kracht kunnen hebben.
Tijdens de lessen bespreken we hoe je daarmee
omgaat en hoe je een beeld kunt maken dat
een verhaal vertelt, hoe je via sociale media je
standpunten kunt uitdragen.’ Tijdens de laatste les
presenteren de leerlingen de resultaten aan elkaar.
‘Dat vind ik ook een belangrijk onderdeel, want het
horen van elkaars ideeën en standpunten geeft
weer stof tot nadenken.’
EEN VITAMINESHOT DIE ERUITZIET ALS EEN TOETJE

De pilot van de lessenserie leverde mooie resultaten
op. Zo had één groepje het idee dat ons eten er
steeds meer gaat uitzien als snoep. In de toekomst
krijgen we een vitamineshot die eruitziet als een
soort toetje; zacht, zoet en rond. Een ander groepje
had een vergelijkbaar idee: een vitaminepil, met het
idee dat er in de toekomst niet meer genoeg voedsel
beschikbaar is om de hele wereldbevolking te
voeden. Marcus: ‘Dat was een soort doemscenario,
waarvan de leerlingen zich afvroegen hoever zoiets
kan gaan in de toekomst.’ Een ander groepje had

Foto: leerlingen van Mavo Centraal

letterlijk de plastic soep verbeeld in een bord soep met
stukken plastic. Voor hen was dat een metafoor voor
de mensheid die de aarde op grote schaal kapotmaakt
en daarvan uiteindelijk zelf de dupe is. Marcus: ‘Ik ben
blij met het verloop van de pilot. De leerlingen vonden
het erg leuk om te doen en ze konden hun aandacht er
goed bijhouden. Iedereen vond een geschikte invalshoek,
misschien omdat ze bij dit onderwerp goed kunnen
putten uit hun eigen ervaringen en omgeving. Er was zelfs
iemand bij die zei: ik wil later voedselfotograaf worden!’
Nu de pilot succesvol is afgerond biedt SKVR de
lessenserie aan alle middelbare scholen in Rotterdam
aan. Marcus geeft de lessen, maar bij voorkeur is er
wel een docent aanwezig op de achtergrond. ‘Ik ben
geen leraar van beroep, en ik denk dat het goed is als
er een CKV-docent aanwezig is die de leerlingen kent.
Bovendien is het handig als een docent weet wat we
hebben behandeld tijdens de lessen, zodat hij of zij na
afloop eventueel verder kan met het onderwerp. Doordat
dit raakt aan de actualiteit én de eigen omgeving van
leerlingen is het een onderwerp waaruit je eindeloos kunt
blijven putten.’

INFORMATIE
www.skvr.nl/onderwijs
Foto: Selenay Aksel

HET ONTSTAAN VAN DE LESSENSERIE
De lessenserie werd ontwikkeld door ontwerper
Elise Marcus, naar aanleiding van een vraag vanuit
Wilma Bendijk, CKV-docent en cultuurcoördinator
op Mavo Centraal. Laura Goedee, coördinator
onderwijs bij SKVR: ‘Om voor jongeren van
betekenis te zijn richten wij ons op actieve
cultuurbeoefening in het onderwijs en in de vrije
tijd. Vanuit SKVR faciliteren wij mooie initiatieven
en brengen we partijen bij elkaar. Binnen Spot the
Yellow, het innovatieplatform van SKVR, staat cocreatie centraal. Hier krijgt de eigenheid van zowel
de kunstenaar, de leerkracht als de leerling een
plek. We werken graag samen met kunstenaars en
kleine partijen in en rond Rotterdam, en we hopen
dat scholen zo geïnspireerd raken om dat zelf ook
meer te gaan doen.’ SKVR werkte al eerder samen
met Marcus bij het ontwikkelen van workshops.
Marcus: ‘Daarbij is mijn onderliggende doel altijd
om mensen verhalen te leren vertellen over
actuele of urgente onderwerpen met betrekking
tot technologie of duurzaamheid. Zo ook met
de lessenserie Future Food Design, waarbij ik
leerlingen uitdaag om met behulp van voedsel
een verhaal te vertellen over de toekomst. Ik ben
geïnteresseerd in onderliggende systemen; in dit
geval de voedselindustrie en de toekomst ervan. In
de lessen wil ik leerlingen meenemen op een soort
reis ver weg, naar de toekomst.’
25

VERHALEN VERTELLEN

COLUMN

MET LEERLINGEN
Door:
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WARMING-UP
Begin de les met een laagdrempelige Warming-Up om
even het lichaam los en het hoofd leeg te maken en ook de
stem te laten klinken. Een warming-up helpt leerlingen ook
om zich bloot te geven en meer van zichzelf te laten zien.
Een kringverhaal is een mooie opdracht om de leerlingen
te laten oefenen in improviserend vertellen. De groep zit
in een kring, ieder mag om de beurt 1 zin vertellen. Zo
vertelt de groep samen het verhaal. Begin zelf de eerste zin
waarin duidelijk wordt over wie het gaat, waar het speelt en
wanneer. Herhaal de oefening kringverhaal nog een keer
met de uitnodiging om nu bij het vertellen zo expressief
mogelijk hun stem, gebaren, beweging en mimiek te
gebruiken. Je zult merken dat het verhaal nu al meteen veel
beeldender wordt, en het vertellen makkelijker gaat.
VERHAALOPBOUW
Bespreek naar aanleiding van het kringverhaal hoe
verhalen zijn opgebouwd:
• Het begin, waarin duidelijk wordt wie de hoofdpersonen
zijn en waar en wanneer het verhaal zich afspeelt.
• Het probleem: er ontstaat een probleem dat de
hoofdpersoon moet oplossen. Dat gaat vaak in 3
stappen, waarbij de hoofdpersoon weer nieuwe
problemen tegenkomt en het steeds spannender wordt.
• De climax: het hoogtepunt of dieptepunt van het
verhaal, het allerspannendste moment.
• Het slot: de afloop en het einde van het verhaal.
WELK VERHAAL KIES JE?
Laat de leerlingen een verhaal kiezen dat ze zelf leuk,
mooi of spannend vinden. Je kan ze vragen om eerst een
verhaal op te schrijven, bijvoorbeeld over een bijzondere
ervaring, een droom of doel dat ze willen bereiken, een
held, een fantasiedier of fantasieland, over zichzelf in de
geschiedenis (bijvoorbeeld als ridder, Romein of Viking) of
over de wereld over 100 jaar.

Op zoek naar een creatieve
(online) activiteit,
lessenserie of een
aanvulling op een excursie
naar Rotterdam?
Ga met ons in gesprek!

skvr.nl/VO
#workshops #lessenseries #online lessen #ckv

Foto La Luz Fotografie

LAAT JE JE LEERLINGEN WEL EENS VERHALEN VERTELLEN IN
DE CKV-LES? JONGEREN HOUDEN VAN VERHALEN, ZE KIJKEN
EN LUISTEREN GRAAG NAAR VLOGGERS EN VERTELLEN ELKAAR
MOPPEN EN STERKE VERHALEN. VERHALEN VAN LEERLINGEN
KUNNEN EEN PRACHTIGE INGANG ZIJN VOOR EEN LES. LAAT
LEERLINGEN BIJVOORBEELD EEN VERHAAL VERTELLEN NAAR
AANLEIDING VAN EEN VOORSTELLING, EEN MUSEUMBEZOEK OF
EEN VERHAAL VAN OPA EN OMA. DOOR HET VERTELLEN VAN
VERHALEN OEFENEN LEERLINGEN IN VERBEELDINGSKRACHT
EN FANTASIE EN OM VOOR DE GROEP TE VERTELLEN. IEDEREEN
KAN LEREN VERTELLEN.

Ontdek
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Ernst Weerstra

Ernst Weerstra

Meer informatie 030–2723022
info@verteltheater.nl • www.verteltheater.nl

Je kunt leerlingen ook een foto laten kiezen van bijzondere
of gekke situaties: “Wat kan hier gebeurd zijn?”

TIPS VOOR HET VERTELLEN
- Vertellen is laten zien. Zie en voel het verhaal, dan word je
luisteraar geboeid. Zie je verhaal als een film voor je: hoe zien
de personages en de omgeving eruit, welke kleuren zie je, wat
hoor je, is het een warme zomerdag of een koude winterdag?
Vertel je verhaal alsof je het zelf hebt meegemaakt.
- Gebruik je mimiek en gebaren; je mag best een beetje
overdrijven! Is de hoofdpersoon in het verhaal bijvoorbeeld
verbaasd, kijk dan zelf ook verbaasd.
- Speel met je stem en gebruik melodie en intonatie. Door ineens
iets te roepen of juist te fluisteren, bouw je de spanning op of
breng je de hoogtepunten van het verhaal aan.

VOORBEREIDING:
Voor je een verhaal vertelt moet je het goed voorbereiden.
Laat leerlingen het verhaal meerdere malen hardop
voorlezen, waarbij ze het verhaal beeld voor beeld voor
zich zien.
Onderzoek het verhaal, de personages en de
gebeurtenissen: wat gebeurt er precies, wie zijn de
hoofdpersonen, hoe zien ze eruit, wat willen ze bereiken
en hoe en wat is het conflict?
Laat de leerlingen drie tot vijf zinnen opschrijven die elk
een scène van hun verhaal weergeven. Laat ze van elke
zin een simpel tekeningetje maken, en voeg deze samen
tot een stripverhaal van drie tot vijf tekeningen. Verzin een
intro die meteen prikkelt of nieuwsgierig maakt. Vertel het
verhaal nu hardop in je eigen woorden en oefen het een
paar keer.

Het Verteltheater komt graag een workshop Verhalen
vertellen bij u op school geven.
INFORMATIE
www.verteltheater.nl
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VOORSTELLINGEN

DIE LEERLINGEN, OUDERS OF DOCENTEN RAKEN
Kikid ontwikkelt stoere
theatervoorlichtingsprojecten,
trainingen, ouderavonden en digitaal
lesmateriaal voor scholen (VO) over
thema’s die voor zowel leerlingen als
ouders en/of docenten belangrijk zijn.
Thema’s die raakvlakken hebben met
zaken als weerbaarheid, groepsdruk en
eigenwaarde zoals:
· Social Media en (cyber) Pesten (o.a.
sexting)
· Relaties & Seksualiteit
· Alcohol
· Geld & Schulden
· Genderdiversiteit & Seksuele Identiteit

De voorstellingen zijn
confronterend, grappig
ontroerend en vooral heel
herkenbaar. Ze worden altijd
uitgevoerd door jongeren
zelf, onze jongerenexperts
(die maar iets ouder zijn
dan de leerlingen). Zij gaan
met de leerlingen in gesprek
op een open, eerlijke maar
vooral niet belerende manier.
Kikid wil met haar projecten jongeren
bewust maken van hun kracht en
mogelijkheden. Juist als het om moeilijk
bespreekbare onderwerpen gaat.

LEER ALLES OVER MEDIA!

ATELIER
ZUIDERZEE
Het Zuiderzeemuseum presenteert met
Atelier Zuiderzee een programmareeks
voor kunst- en cultuuronderwijs.
In de thematische rondleiding door de
tentoonstelling staan kunst en design
centraal. Vervolgens gaan leerlingen
aan de slag met hun eigen creatie in
de educatieruimte.

Mediawijs zijn is tegenwoordig bijna net zo belangrijk als kunnen
lezen en schrijven. Je bent mediawijs als je de vaardigheden bezit
om media te doorgronden en er kritisch mee om kunt gaan. Als
expert op gebied van mediagebruik in het onderwijs helpt Beeld
en Geluid leerlingen en docenten hun weg te vinden in media.

Het programma Vod of Vintage gaat over
kleding van vroeger en nu, de rol van kleding
in het uiten van je identiteit en duurzaam
omgaan met textiel. In de workshop
transformeren zij een afgedankt kledingstuk
tot een nieuwe creatie.
Na de kerstvakantie keert het programma
Doe het lekker selfie over portretfotografie
wegens groot succes terug en starten we met
het nieuwe programma Verfstreek, waarin
schilderkunst de hoofdrol speelt.
Passend programma voor ieder niveau
€ 59,- per klas van max. 25 leerlingen
Cultuurkaart geldig

Rondleiding & workshop over kunst en design voor alle leerjaren en niveaus
sales@zuiderzeemuseum.nl ~ 0228 - 35 11 35
Kijk voor alle extra coronamaatregelen op zuiderzeemuseum.nl/corona-vo

Je kunt workshops boeken in onze musea in Hilversum en Den
Haag of we komen naar je toe in de klas. Verdiep je met je klas in
fake news en influencers, ontdek reclametrucjes of krijg inzicht in
hoe (en hoeveel!) digitale sporen jij achterlaat. Natuurlijk blijft het
niet bij theorie, leerlingen gaan ook zelf aan de slag.
Het mediaplatform www.beeldengeluidopschool.nl is een unieke
collectie relevant én gratis video- en audiomateriaal, speciaal
geselecteerd voor het onderwijs. Leerkrachten kunnen uit meer
dan 100.000 fragmenten putten om hun lessen leuker en beter
te maken.

Al onze programma’s zijn in te zetten
in het kader van de Gezonde School
Methodiek. Voor en door jongeren!
Info: www.kikid.nl

HEILIG LAND STICHTING

In Museumpark Orientalis ga je op ontdekkingsreis naar
de avontuurlijke en kleurrijke wereld van het jodendom,
christendom en islam. Het openluchtmuseum is een ruim 30
hectare groot Rijksmonument, verscholen in een prachtige
bosrijke omgeving.
Wandel door de Romeinse stadstraat en een Joods en
Arabisch dorp. Bezoek een synagoge, een geboortegrot en een
bedoeïenenkamp. Bij aankomst in het Arabisch dorp wordt je
ondergedompeld in de Oosterse gastvrijheid terwijl je met de
bewoners een kop Arabische thee drinkt. Zodra je de Romeinse
stadstraat binnenwandelt, waan je je direct in een andere wereld
met huizen uit de Egyptische, Griekse en Romeinse oudheid. De
cultuur uit het Midden-Oosten komt in Orientalis echt tot leven.
Tijdens je reis ontdek je de verschillen en overeenkomsten tussen
de religies en leer je hoe zij hun stempel hebben gedrukt op de
huidige samenleving.
Er zijn diverse onderwijsprogramma’s, lespakketten en
activiteiten voor scholen, aangepast op verschillende
groepen en onderwerpen. Bijvoorbeeld ter invulling van een
les levensbeschouwing, wereldoriëntatie, geschiedenis of
maatschappijleer.

Op ontdekkingsreis in een kleurrijke wereld?
Neem gerust vrijblijvend contact op met onze
reserveringsafdeling: 024 382 3110 of kijk op
www.museumparkorientalis.nl.
Profetenlaan 2
6564 BL, Heilig Landstichting (bij Nijmegen)
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dox & theater utrecht
educatieaanbod 20-21

‘HUISARREST’ ZORGT VOOR HUISVLIJT
Corona heeft het CKV-onderwijs nog creatiever gemaakt
Door: Rob Pietersen

DE CORONACRISIS VROEG OM MOOIE ALTERNATIEVEN, NAAR AANSPREKEND, BEELDEND, ONLINE ONDERWIJS.
DAT MOEST WELHAAST GESNEDEN KOEK ZIJN VOOR CREATIEVELINGEN EN KUNSTENAARS, EEN KOLFJE NAAR DE
HAND DUS VAN DE AANBIEDERS VAN CKV-LESSEN.

DOX en Theater Utrecht werken intensief samen aan educatieprojecten voor, door en met jongeren. Het aanbod
is geschikt voor VO en MBO en omvat o.a. voorstellingen in de klas, maakweken, workshops op maat, lesbrieven,
hangouts en nagesprekken. Disciplines: theater, dans, hiphop, spoken word, film en performance.

voorstelling in de klas
FOKKING AWKWARD (12+) - digitale versie!
Theater Utrecht & DOX met DIEHELEDING
periode: sept 2020 t/m voorjaar 2021
thema: intimiteit en seksuele ontwikkeling
met: docentenhandleiding, workshop en lesmateriaal
wat: een wervelwind van theater en hiphopmuziek

voorstelling in het theater
Quake (15+)
Theater Utrecht & DOX

periode: okt t/m dec 2020
thema: identiteit, levensverhalen, geschiedenis, afkomst
met: docentenhandleiding, workshop en lesmateriaal
wat: een energieke en ontwapenende (dans)voorstelling

voorstelling in het theater
1001 (14+)
DIEHELEDING powered by DOX

periode: sept t/m dec 2020
thema: hiphop-verhalenvertelling
met: docentenhandleiding, workshop en lesmateriaal
wat: Arabische hiphop, storytelling en spoken word

workshops xday/xweek
workshops op school met verschillende (urban)
kunstdisciplines, evt. met presentatie op school
hangout
laagdrempelige ontmoetingsplek voor jongeren in De
Paardenkathedraal, met een afwisselend programma van performances, gesprekken en werksessies,
exclusief in Utrecht
educatieaanbod bij voorstellingen
lesbrieven, workshops, inleidingen, nagesprekken op
maat
seizoen ‘20-‘21: o.a. Quake, 1001, Zwarte Lente, Pain
Against Fear, Recht, Reaspora

‘De kunstsector en de musea reageerden
adequaat op de coronabeperkingen, ze
zijn snel met goede digitale alternatieven
gekomen toen de voorstellingen,
bezoekjes en fysieke workshops
moesten worden geannuleerd. Ook
de CKV-docenten zijn voortvarend aan
de slag gegaan en hebben vanalles bij
elkaar gezocht, bedacht en ontwikkeld’,
zegt projectleider Marie-Thérèse
van de Kamp van Expertisecentrum
Kunsttheorie. ‘Het is mooi als we al die
krachten bundelen, zodat we na de
coronaperiode een goed digitaal aanbod
voor het CKV-onderwijs houden. We
kunnen zoveel van elkaar leren.’

KINDERSCHOENEN
Er was al digitaal lesmateriaal voor
CKV-docenten, maar dat stond nog
in de kinderschoenen. Zeker als je
dat vergelijkt met wat internationale
‘grootheden’ als Metropolitan Museum
doen. Of neem Tate Modern dat een
aparte site ‘learn online’ heeft. ‘Die
musea hebben een geweldig aanbod.
Jaloersmakend’, zegt vakdidacticus Van
de Kamp. ‘Maar aan de andere kant
is het wel te verklaren. In die landen
hebben ze geen cultuuronderwijs, er
zijn geen CKV-lessen op de scholen.
Wat de musea daar aanbieden is een
van de belangrijkste manieren waarop

grote groepen jongeren wegwijs
gemaakt worden in de kunst.’
In Nederland is het Van Gogh
Museum één van de musea uit de
voorhoede, met 34 digitale lessen
‘Van Gogh op school’ voor basis-en
voortgezet onderwijs. Andere mooie
voorbeelden zijn ‘Rijksstudio’ en ‘Beleef
de Nachtwacht’ van het Rijksmuseum.
Maar ook Schooltv heeft online
materiaal, bijvoorbeeld de interactieve
schoolplaat over film maken: ‘Wat kijk
jij nou’? Corona heeft ervoor gezorgd
dat er nu meer leuk, digitaal aanbod
beschikbaar is.

informatie & boekingen
bekijk ons volledige educatieaanbod op
www.theaterutrecht.nl/voorstellingen/educatie
en www.wijzijndox.nl/school
voor informatie en boekingen:
Dorothy Blokland – DOX en Theater Utrecht
dorothy@wijzijndox.nl

wijzijndox.nl | theaterutrecht.nl
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VIJF TIPS VOOR DE AANBIEDERS VAN
DIGITAAL LESMATERIAAL:

VIRTUELE BAR
Van de Kamp wijst op ander snel tot stand gekomen
online ‘lesmateriaal’: dans- en muziekgezelschappen die
hun optredens zijn gaan streamen, theaters die hebben
meegedacht over alternatief, online aanbod. Ze is ook
heel enthousiast over het virtuele ‘Nitehotel.nl’, dat niet
specifiek voor het onderwijs is gemaakt, maar volgens
haar geweldig goed door CKV-docenten gebruikt zou
kunnen worden. Nitehotel heeft een virtuele theaterzaal,
kamers waar je naartoe kunt voor gedichten, filmpjes,
fragmenten van optredens. En het mooiste: er is een bar
waar je kunt napraten.
Want dat laatste is volgens Van de Kamp het grootste
minpunt. Kunstinstellingen en docenten kunnen allerlei
lessen online aanbieden en leerlingen kunnen thuis van
alles zelf op hun laptop zien, maar het napraten wordt
echt gemist. Ervaringen delen, de interactie, het sociale
aspect van het samen beleven. CKV-onderwijs is eigenlijk
bedacht om jongeren achter hun laptop vandaan te

WE VROEGEN MARIE-THÉRÈSE VAN DE KAMP OM
TIPS VOOR DIGITAAL CKV-ONDERWIJS. ZIE HIER
HAAR LIJSTJES:
Drie tips voor CKV-docenten die digitaal
lesmateriaal inzetten:
1. Neem ook bij de online lessen niet alleen traditionele
kunstvormen – schilderkunst, dans, theater - mee in de
CKV lessen, maar juist ook hedendaagse of innovatieve
vormen van kunst: VR, spoken word, games, series. Sla
bruggen tussen de meer traditionele en hedendaagse/
innovatieve kunstvormen, zodat leerlingen hun blik
verbreden en nieuwe dingen ontdekken in kunst.
2. Heb daarbij steeds oog voor diversiteit: er bestaat geen
gemiddelde CKV-leerling en bied dus keuzeopdrachten
en keuzemogelijkheden aan qua kunst, kunstvormen,
dimensies van kunst en qua aspecten van het creatieve
proces. Zo kunnen alle leerlingen gemotiveerd raken en
blijven voor kunst.
3. Betrek leerlingen actief bij de lessen en laat hen
samenwerken: kies voor interactieve mogelijkheden
tijdens de videolessen. Dat kan door gericht vragen
te stellen maar vooral ook door leerlingen met elkaar
in gesprek te laten gaan (via groepsopdrachten en
breakout-sessies of via ‘kanalen’). Leerlingen vinden het
heel motiverend om samen te werken en na het kijken
van een online voorstelling met elkaar uit te wisselen.
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sleuren. Van hun kamer af… Hup naar een museum of
theater te krijgen. En nu zaten ze door corona alsnog de
hele dag online.

IDEALE MIX
In het post-corona-tijdperk zal digitaal aanbod een factor
blijven. Maar dan wel weer naast het ‘live’ aanbod, naast
bezoekjes aan musea, concertzalen, voorstellingen en de
werkplaats van beeldhouwers en andere kunstenaars,
voegt Van de Kamp, die als CKV-docente aan het
Theresialyceum in Tilburg lesgeeft, er snel aan toe. ‘Het zou
goed zijn als er straks een mooie combinatie van digitaal
en live mogelijk zou zijn. Van een online introductie, naar
een live bezoek en dan in een chatroom nababbelen. Of –
als het echt niet anders kan - een concert via de livestream,
maar dan wel ‘live’ in de klas erover napraten. Dat heb
ik gemist, het echte contact met mijn leerlingen. Daar
verheug ik me weer op’, aldus Van de Kamp.

1. Stem je online aanbod af op het CKVexamenprogramma. Er is nog niet zoveel
aanbod voor de ‘dimensies’ van Domein B
(kennis verbreden), maar daar is wel veel
belangstelling voor bij docenten. In Domein B
moeten leerlingen leren vanuit verschillende
dimensies naar kunst te kijken. Als zij
bijvoorbeeld een dansvoorstelling zien, krijgen
ze de opdracht na te denken over wat in die
voorstelling feit en fictie is.
2. Zorg voor een gevarieerd aanbod. Bij sommige
leerlingen is er honger naar techniek en kunst.
Domein C van het eindexamenprogramma gaat
over verdiepen, onderzoek doen naar kunst.
Bied een digitaal kijkje achter de schermen van
een productie, ga daarbij in op de technische
aspecten. Andere leerlingen hebben juist
interesse in het maken van een tentoonstelling.
Een mooi voorbeeld: een conservator die met
een camera door ‘zijn’ tentoonstelling liep
en vertelde waarom hij bij de samenstelling
bepaalde keuzes heeft gemaakt.
3. Betrek ook ‘makers’ en ‘maakprocessen’ in
het aanbod. De grote aanbieders zijn online
actief en bieden educatief materiaal aan. Meer
aanbod van kleine theatergezelschappen
zou mooi zijn, maar ook van bijvoorbeeld
beeldhouwers en muzikanten. Zoek als kleine
speler of eenpitter de samenwerking waarbij
leerlingen ook echt meer te weten komen over
het creatieve proces, het maakproces.
4. Stel één groot idee (‘big idea’) centraal in de
opdracht of het lesaanbod. In online lessen
is het extra belangrijk om leerlingen te laten
focussen op de kern omdat er veel is dat
tijdens online lessen voor afleiding kan zorgen.
Door één groot, overkoepelend idee in de
kunst centraal te stellen, kunnen leerlingen zich
daarin ook echt verdiepen en daarover nieuwe
ideeën vormen.
5. Reik leerlingen ook doe- of maakopdrachten
aan, zodat zij niet de hele tijd achter de
computer hoeven te zitten. Mooie voorbeelden
– die ook online aangereikt kunnen worden
– zijn te vinden in het boek ‘Maak het met
kunstenaars’ een kunst-doe-boek van Rixt
Hulshoff Pol en Hanna Piksen. Maar ook het
concept van ‘Tussen Kunst en Quarantaine’
dat in de eerste weken van ons collectieve
huisarrest uit meligheid ontstaan is, om
de verveling tegen te gaan, biedt mooie
mogelijkheden. Het is een soort huis-, tuinen keuken-kunstles, een leuk initiatief om
laagdrempelig, op een creatieve manier met
kunst omgaan.’Je bestudeert een schilderij,
bootst het thuis na en deelt de foto op social
media. ‘Tussen Kunst en Quarantaine’ kreeg
in korte tijd ruim 281.000 volgers - vooral
enthousiaste jongeren - op Instagram.
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LEREN VAN WO2
Kom naar een van de 15 grote
Oorlogs- en verzetsmusea of
Al meer dan 50 jaar bieden wij deskundig reisadvies en zorgen wij voor een vakbekwame
uitvoering van uw schoolreis naar vele Europese bestemmingen. Voor een compleet verzorgde
reis tot het alleen verzorgen van uw accommodatie of vervoer: bij ons bent u aan het juiste adres.
Een reis per touringcar, vliegtuig of trein en verblijf in een hostel, hotel of gastgezin: u kunt met ons alle kanten op. Én als reisspecialist
voor het onderwijs zijn wij u natuurlijk graag behulpzaam bij het invullen en voorbereiden van uw educatieve reisprogramma.
Kortom, voor een reis op maat, toegesneden op uw wensen en budget is Europa Speciaal Reizen ook uw onderwijsreispartner!
Bel of mail ons voor onze gratis reisgids of een vrijblijvende offerte!

n
4-daagse Berlij
ar & Dresden
3-daagse Weim
3-daagse Londen
urgh
4-daagse Edinb
3-daagse Parijs
andië
4-daagse Norm
ë
6-daagse Kroati
lona
5-daagse Barce
ce
5-daagse Floren
e
4-daagse Athen

EUROPA SPECIAAL REIZEN – Obrechtstraat 43 E – 5344 AT OSS – TEL 0412 481.000
offerte@europaspeciaalreizen.nl - www.europaspeciaalreizen.nl

0 pp
vanaf € 102,0
0 pp
vanaf € 100,0
0 pp
vanaf € 103,0
0 pp
vanaf € 125,0
0 pp
vanaf € 104,0
0 pp
vanaf € 154,0
0 pp
vanaf € 250,0
0 pp
vanaf € 188,0
0 pp
vanaf € 191,0
0 pp
vanaf € 227,0

OFFERTE:
IJBLIJVENDE
en.nl
VOOR EEN VR
aspeciaalreiz
offerte@europ 481.000
0412 –

Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 is een samenwerkingsverband tussen deze 15 grote, en
meer dan 25 kleinere geassocieerde
leden die zich richten op WO2.

ONTDEK DE WERELD VAN
OPERA EN BALLET
Om jongeren de betovering van zang, dans en theater te
laten ervaren, organiseert Nationale Opera & Ballet een
breed scala aan activiteiten voor het voortgezet onderwijs.
Workshops, rondleidingen
en projecten
Van een crash course opera tot
je eigen dansvoorstelling op
school en van een rondleiding
achter de schermen tot een
digitaal lespakket: op tal van
manieren laten wij leerlingen
de wereld van muziektheater
ontdekken, zowel actief als
reflectief.

Herinneringscentra.

Voorstellingsbezoek
Ook een bezoek aan een
opera- of balletvoorstelling
in het kader van CKV behoort
tot de mogelijkheden.
Tijdens een workshop in ons
theater worden uw leerlingen
actief betrokken bij de voorstelling die ze ’s avonds gaan
zien en maken zij kennis met
de wereld achter de schermen.
Een ideale manier om met uw
leerlingen naar het theater te
gaan!

Voor ons meest actuele aanbod voor VMBO, HAVO en VWO:
operaballet.nl/onderwijs

Neem bijvoorbeeld Oorlogsmuseum Overloon, waar je in
een tank kan, of het Onderduikmuseum in Aalten, waar de
schuilzolder nog intact is. Leef mee met de gevangen in het
Oranjehotel in Den Haag en loop in stilte over de weidse
velden van Herinneringscentrum Kamp Westerbork om de
oorlog en de impact ervan te laten bezinken. Loop door de
vestingen van het Kazemattenmuseum, leg een bloem op
een van de vele oorlogsgraven, leer over de Nederlandse
verzetshelden in Amsterdam en laat je verwonderen in
de Portugese Synagoge. Maar vergeet ook de verhalen uit
Nederlands-Indië niet, en uiteraard Anne Frank. Laat een
gastspreker voor de klas zijn of haar eigen verhaal doen
of haal het verleden naar de toekomst bij het Humanity
House.
Deze en nog veel meer instellingen staan voor jullie klaar
om er een onvergetelijke dag of les van te maken.

Toch liever in de klas behandelen? Geen probleem, er
zijn talloze educatieve programma’s en producten te
vinden op de websites van de SMH-leden en ook op www.
lerenvanwo2.nl zijn er meerdere lespakketten te vinden.
Kosteloos, snel en simpel. Ook ander lesmateriaal kan je
hier vinden.
De Tweede Wereldoorlog is tot op de dag van vandaag
terug te vinden in de cultuur van Nederland, van de
verhalen van de grootouders die er zelf bij waren en
de nog blijvende impact daarvan op de opvoeding van
kinderen, tot aan de democratie en normen en waarden,
die we moeten blijven verdedigen.

‘ONTDEK HET VERLEDEN,
BEGRIJP HET HEDEN’

Wij kunnen je helpen met digitale lessen voorafgaand
aan je museumbezoek en in de musea zelf zijn er
uiteenlopende activiteiten om met de gehele klas te volgen.
Wilde je altijd al lesgeven over de Tweede Wereldoorlog
maar vind je het lastig om dit in je lessen te behandelen?
Bij bijna alle instellingen zijn rondleidingen te volgen en
staan getrainde educatief medewerkers klaar om jou en
je klas mee te nemen naar de periode 40-45. Op website
www.lerenvanwo2.nl staan ook handige tools om in deze
gevallen te gebruiken.
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In gesprek

BACH@
SCHOOL
> Het programma van de Nederlandse Bachvereniging
voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs
Ontdek de muziek van Bach en de musici
van de Bachvereniging.
Ga naar bachvereniging.nl/educatie
en bekijk het rijke aanbod van All of Bach-video’s.

ZEER
GESCHIKT

INTERACTIEF, EDUCATIEF EN
ACTUEEL THEATER VOOR VO/MBO

Kom naar

over...

Nationaal Ereveld Loenen

RACISME

een uniek ereveld

ALCOHOL
& DRUGS
MENTALE
GEZONDHEID
GELD & IMAGO
PESTEN &
SOCIALE MEDIA

OM THUIS
OF IN HET
KLASLOKAAL
TE BEKIJKEN

In Loenen vind je de graven van bijna 4.000 Nederlandse
oorlogsslachtoffers, militairen, maar ook burgers: mannen,
vrouwen en kinderen met een bijzonder verhaal. Verhalen
uit de Tweede Wereldoorlog maar ook verhalen van
militairen die latere oorlogssituaties meemaakten. Meer
weten over deze mensen? Bezoek de tentoonstelling in het
herdenkings- en educatiecentrum, boek een rondleiding of
bezoek het ereveld op eigen gelegenheid.

15
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KIJK VOOR ONS HELE AANBOD OP WWW.TGPLAYBACK.NL
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educatiecentrum over het leven van haar broer en hoe
zijn verlies haar familie beïnvloedde. Timo ligt begraven
op het ereveld in een rij van andere recent gesneuvelde
militairen. Het meest recente oorlogsgraf is die van één
van de piloten van de gecrashte Apache-helicopter in Mali,
uit 2015.

OORLOGSGRAVENSTICHTING

Goed te combineren met een bezoek aan Herinneringscentrum
Het Apeldoornsche Bosch (ca. 18 min. rijden).

Oorlogsslachtoffers zijn mannen, vrouwen en kinderen
die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog
of tijdens gewelddadige conflicten daarna. Wij geloven
dat het vertellen van hun verhalen bijdraagt aan het besef
dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn.
Nationaal Ereveld Loenen wordt beheerd en onderhouden
door de Oorlogsgravenstichting.

WIST JE DAT…

RESERVEREN

De Surinaamse schrijver en verzetsstrijder Anton de Kom
hier in de jaren ’60 begraven is? Sinds 2020 maakt hij deel
uit van de Canon van Nederland. Leerlingen ontdekken
meer over zijn leven in de tentoonstelling in het nieuwe
herdenkings- en educatiecentrum en kunnen zijn graf
bezoeken op het ereveld.

Boek een rondleiding via info@ogs.nl. Geef datum, aantal
leerlingen en gewenste tijden aan.
Kijk voor andere reserveringsmogelijkheden en beleid rond
corona op www.oorlogsgravenstichting.nl. Tenslotte zijn wij
ook telefonisch bereikbaar via 070 313 1080.

Een bezoek aan Nationaal Ereveld Loenen en bijbehorende
tentoonstelling sluit goed aan op de kerndoelen 36, 37, 38, 39,
40 en 46 in de categorie Mens & Maatschappij.

WIE LIGGEN HIER BEGRAVEN?
•
•
•
•
•
•
•
•

Verzetsstrijders
Politieke gevangenen
Engelandvaarders
Slachtoffers van de gedwongen tewerkstelling
(Arbeitseinsatz) in Duitsland
Leden van de koopvaardij
Slachtoffers van concentratiekampen
Slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië
Slachtoffers van (vredes)missies in Korea, Libanon,
voormalig Joegoslavië, Afghanistan en Mali.

ZUS LAURA VERTELT OVER TIMO SMEEHUIJZEN
Een paar weken na zijn twintigste verjaardag komt de
jonge militair Timo Smeehuijzen door een autobom om
het leven. Het is 2007 en Timo maakt deel uit van Task
Force Uruzgan in Afghanistan. Bij de aanslag raken drie
collega’s gewond en zeven lokale kinderen komen om het
leven. Laura vertelt bezoekers van het herdenkings- en

INFORMATIE & RESERVEREN
info@ogs.nl
www.oorlogsgravenstichting.nl
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LEERPODIUM

DÉ LEEROMGEVING VOOR KUNSTONDERWIJS

stArt

...........

In het nieuwe CKVprogramma ligt meer
nadruk op verslaglegging
van het leerproces.
Dat betekent meer verslagen
nakijken, met bijbehorend
beeld- en geluidsmateriaal.
Leerlingen dienen portfolio’s
bij te houden die ook na het
examen nog zijn in te zien.
Een digitaal portfolio is
hierbij onmisbaar.

onderzoekend
ckv

voor vmbo en havo/vwo

Leerpodium heeft in nauwe
samenwerking met kunstdocenten
een krachtige leeromgeving ontwikkeld
waarin portfolio’s centraal staan.
Leerlingen kunnen deze zelf vormgeven
en later als complete website
meenemen. Zij werken op een eigentijds
platform dat op ieder apparaat te
gebruiken is. Docenten kunnen
eenvoudig werk bekijken, beoordelen en
van feedback voorzien. Zij beschikken
daarbij over verschillende werkvormen,
zoals groepsopdrachten, vragenlijsten,
rubrics, zelfreflectie en peer-feedback.

VERVLOGEN TIJDEN IN HET
PREHISTORISCH DORP
Wist je dat er een plek is waar je kunt reizen in de tijd? Het
kan echt! In het preHistorisch Dorp in Eindhoven beleef je
de geschiedenis van prehistorie tot late middeleeuwen.
Onderweg ontmoet je bewoners in historische
klederdracht in hun hoeves of boerderijen. Een ervaring
die je nooit zult vergeten!

stArt. Onderzoekend ckv
(havo/vwo)
978.94.6062.122.2
€ 20,50

stArt. Deel 2
(havo/vwo)
978.94.6062.221.2
€ 17,50

stArt vmbo
(vmbo-GT)
978.94.6062.415.5
€ 17,50

stArt in het kort

de belevingswereld van de leerling staat centraal
schetst een inclusief en divers beeld van de
kunstwereld
hoofdstukken zijn los van elkaar te gebruiken
alle kunstdisciplines komen aan bod
leerlingen leren een eigen mening over kunst te
vormen en beargumenteren
kleinere en grotere onderzoeken per hoofdstuk

Ontdek het verleden
Je kunt het preHistorisch Dorp uitstekend zelf ontdekken. Struin
lekker over de paadjes, ruik de smeulende vuurtjes en speur
in de huizen, hoeves en schuren. Ben je liever actief bezig? Ga
dan aan de slag met de talloze activiteiten: van boogschieten tot
wol vilten en van speerwerpen tot middeleeuwse spelletjes. De
geschiedenis gaat zo aan je voorbij!
Educatieve programma’s
Voor scholieren heeft het preHistorisch Dorp ook een groot
aanbod aan educatieve programma’s. Ga bijvoorbeeld met
de hele klas aan de slag met eeuwenoude ambachten, zoals
smeden en leer bewerken.

Leerpodium biedt hiermee een unieke
combinatie van eigenaarschap voor
leerlingen en overzicht voor docenten.
In een kosteloze pilot kun je dit zelf
uitproberen.

Informatie en voorbeelden
Kijk voor meer informatie en
voorbeelden op leerpodium.nl of
neem contact met ons op voor een
vrijblijvende demo op school via
info@leerpodium.nl.

OYFO ZET JOUW
LEERLINGEN AAN!
Of je nu een pakkende start van een project zoekt, een
leuk uitstapje of verdieping van een onderwerp waar je
tijdens je lessen mee bezig bent. Eén ding is zeker: Oyfo zet
je leerlingen aan!
Aan om te doen, te kijken, te maken, te spelen en te leren.
Om wetenschappelijk, creatief en kritisch te denken en zelf
problemen op te lossen. Om vooral heel erg te genieten van hun
eigen kunnen. Want wat is er nu leuker dan iets ontwerpen met
een 3d-printerpen, een theaterworkshop krijgen van een echte
actrice of een eigen animatiefilm maken?
Oyfo is geen school, wel een prikkelende leeromgeving. Met
kunstwerken en objecten die een verhaal vertellen. Met
gereedschappen, instrumenten en materialen die op school niet
altijd voorhanden zijn. En dat doet iets met jouw leerlingen.
Info: www.oyfo.nl/voor-scholen

Ga voor meer informatie naar www.lambo.nl/start
en vraag een gratis inzage-exemplaar aan!
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DANSPROJECTEN
EN COVID-19?!

KOM NAAR ÉÉN
VAN ONZE MUSEA EN
MAAK VAN JE KLAS EEN

WERELDKLAS!

Projects Unlimited verzorgt al sinds jaar en
dag dansdagen op scholen. Door middel van
bewegingstheater zetten de vakdocenten met
de leerlingen in één dag een voorstelling in
elkaar die normaal gesproken als afsluiting
voor het publiek opgevoerd wordt. We zijn de
officiële samenwerkingspartner voor Scapino
Ballet Rotterdam en Het Nationale Ballet. De
thematiek kan aansluiten bij de voorstellingen van
deze gezelschappen, maar ook bij heel andere
onderwerpen.

BOEK N
ONZE
PROGRAU
MMA’S!

Naast dat kinderen op jonge leeftijd geconfronteerd
worden met dans en ze daardoor later eerder
naar een dansvoorstelling gaan doet
zo’n dansdag nog veel meer. Leerlingen
leren samen te werken en op elkaar te
vertrouwen. De stoerste binken veranderen
in gepassioneerde toneelbeesten en verlegen
meisjes blijken onverwacht expressief. Omdat
we met de onzekerheid van Covid-19 zitten
en cultuureducatie op school niet verloren
willen laten gaan bieden we een eigentijdse
alternatieve dansdag aan die helemaal
corona-proof is gemaakt.

Theater
sporen na.

laat

GA HET AVONTUUR AAN BIJ
HET THEATERSCHIP!
Het Theaterschip herbergt sinds 2006 de Theaterschool
van Deventer en landsdeel Oost. Daarnaast bieden wij
verschillende cultuureducatie programma’s aan! Met deze
cultuureducatieprogramma’s is het Theaterschip actief
in het PO, VO en MBO. De vraag vanuit het onderwijs is
daarbij voor ons leidend.
Wat bieden wij aan? Programma’s die bestaan uit workshops
binnen de disciplines theater, dans, beeldend, tekst en muziek,
voorstellingen, workshopdagen, projectweken en doorgaande
leerlijnen.
Theaterschool
Op onze Theaterschool wordt na schooltijd wekelijks lesgegeven
aan kinderen en jongeren vanaf groep 6 van het basisonderwijs
tot en met (jong) volwassenen t/m 30 jaar. Jaarlijks vinden
meerdere jongeren van de Theaterschool, nadat zij klaar zijn
met het voortgezet onderwijs, hun weg naar het mbo of hbokunstvakonderwijs.
Info: www.theaterschip.nl

Info: www.projectsunlimited.nl

@JUNKIE 2.0: INTERACTIEVE VOORSTELLING
OVER INTERNETGEBRUIK

BELEEF DE
MAGIE
VAN MUZIEK
residentieorkest.nl/voortgezetonderwijs

Theater TRAXX maakt taboes
bespreekbaar met educatieve
voorstellingen en trainingen. In
de klas of voor een organisatie.
Door heel Nederland!
Bij elke voorstelling heeft TRAXX
hetzelfde doel voor ogen: jongeren
helpen met ‘zware’ onderwerpen zoals
rouw, pesten, depressie, sociale- en
verkeersveiligheid bespreekbaar maken.

Studio BOCK&BAAS maakt
voorstellingen over thema’s
waar jongeren mee bezig zijn.
Onderwerpen als pesten,
groepsdruk, loverboys en
geldproblemen komen aan bod.
Zij maken hierbij een directe
vertaling van de werkelijkheid
waarmee ze de jongeren recht
in belevingswereld raken.
Voorstellingen die een preventieve
werking hebben en een bijdrage
leveren aan het inzicht en de
veiligheid van de jongeren.

Door de digitale revolutie en internet
op mobiele telefoons staan we nonstop in verbinding met de rest van
de wereld. Handig, maar het heeft
zo haar keerzijdes. @Junkie 2.0 is
een interactieve theatervoorstelling
over cyberpesten, sexting, maakbare
identiteit en privacy op internet. In
het nagesprek worden deze thema’s
behandeld en worden de leerlingen op
een speelse wijze geconfronteerd met
hun eigen internetgebruik. In 2021 is @
Junkie 2.0 te zien op de presentatiedag
voor het Voortgezet Onderwijs van STTprodukties.

Info: www.sttprodukties.nl/presentatiedagen

Benieuwd naar onze voorstellingen? www.theatertraxx.nl
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WIE BEN IK, WIE WAS JIJ?
Werken met originele bronnen? Dat
kan in het Nationaal Archief! Ervaar
in de educatieve tentoonstelling Wie
ben ik, wie was jij? hoe tijd, plaats
en de omstandigheden waarin je
geboren wordt invloed hebben op de
mogelijkheden en keuzes die je wel of
niet hebt.

Interactieve tentoonstelling
Met een tablet in de hand chatten leerlingen
met een historisch persoon en ontdekken
ze dat gelijke behandeling en gelijke rechten
niet vanzelfsprekend zijn. Wat doe je als je als
kind wordt weggegeven en opgroeit in een
ver land? Wat als je wilt studeren, maar je
mag niet omdat je vrouw bent? Heb je iets te
kiezen als je in slavernij wordt geboren?

KOM LANGS ONDER SCHOOLTIJD
• Beleef live muziek vlak voor je neus
• Neem een kijkje achter de schermen
• Ontmoet de artiesten
• Componeer zelf en treed op in
TivoliVredenburg
Ieder schooltype en leerjaar is welkom

BEZOEK EEN CONCERT
Bekijk ons programma op
www.tivolivredenburg.nl
Speciaal tarief • Cultuurkaart geldig
Liever maatwerk? Mail ons!
www.tivolivredenburg.nl/connect
connect@tivolivredenburg.nl

Thema’s
De tentoonstelling Wie ben ik, wie was jij?
bevat vier thema’s: Goed en fout in de Tweede
Wereldoorlog, Van huis en haard, Handel en
slavernij en Vecht voor je recht. De docent
kiest één thema om met de klas te volgen.
Awards
Wie ben ik, wie was jij? is genomineerd voor
de Museums + Heritage Awards.
De tentoonstelling werd eerder bekroond met
de tweede plek van de MuseumeducatiePrijs.

INFORMATIE
nationaalarchief.nl/onderwijs

Nationaal Archief, Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag
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Neem je klas mee
naar vervlogen tijden!
Van prehistorie tot late middeleeuwen

ONTDEKKEN, ONTMOE

TEN & DOEN

Schoolconcert
‘The Battle’ online
PREHISTORISCHDORP.NL
BOUTENSLAAN 161B EINDHOVEN
040 252 22 81

Volledig digitaal

Begrippen beeldende vakken
Onderbouw vmbo / havo / vwo
Theoretische achtergrond bij de beeldende vakken
Compleet: 170 basisbegrippen aantrekkelijk gepresenteerd
Met uitlegvideo’s en adaptief oefenprogramma
Efficiënt: leerlingen kunnen thuis aan de slag, neemt geen lestijd in beslag
Zeer scherp geprijsd & óók geschikt voor smartphones

 Vraag een proeflicentie aan op staal-roeland.nl !

DE LAATSTE JAREN HEBBEN VEEL LEERLINGEN
GENOTEN EN GELEERD VAN DE SCHOOLCONCERTEN
‘THE BATTLE’ EN ‘VRIJ LAND’. IN DEZE PRODUCTIES
VOOR LEERLINGEN VAN 10 – 16 JAAR OUD KOMEN
ERVARINGEN VAN JONGE EN OUDE VETERANEN AAN
BOD EN DAT OP EEN INTERACTIEVE MULTIMEDIALE
MANIER. SOMS GEKOPPELD AAN EEN THEMA ZOALS
’75 JAAR VRIJHEID’ EN ALTIJD UITGEVOERD DOOR
ORKESTEN VAN DE KONINKLIJKE LANDMACHT. DE
CONCERTEN WORDEN VAAK INGEZET IN HET KADER
VAN BURGERSCHAPSVORMING, GESCHIEDENIS,
MAATSCHAPPIJLEER OF SPECIALE THEMA’S.

aan de groep, vaak met wat materieel vanuit de missie.
Bijvoorbeeld een (zwaar) scherfwerend vest dat de
leerlingen ook even mogen dragen. Zo’n gastles kan
voorafgaande of na het concert worden gegeven, maar ook
los. Zo’n kleine tweehonderd veteranen-gastdocenten van
alle leeftijden en missies staan te trappelen om op bezoek
te komen.
Kosten
Het inzetten van een gastdocent veteraan in de klas en
uitvoeren van een schoolconcert kost de school niets,
behalve dat de school dan voor passende accommodatie
moet zorgen, doorgaans een grote aula of een zaal in de
buurt. Ook de in oktober te downloaden ‘The Battle online’
wordt gratis aangeboden.

Door Corona zijn bijna alle geplande uitvoeringen afgezegd
of verschoven naar 2021. Jammer voor de leerlingen en
de docenten die steevast onder de indruk waren van het
concert, al was het maar door de uitstraling van het orkest
in camouflagegroen in de aula.
Om de teleurgestelde scholen toch een alternatief te
kunnen bieden, wordt nu een online variant van het
schoolconcert ‘The Battle’ geproduceerd. In feite wordt de
bestaande live-voorstelling verkort tot de vragen die aan
de leerlingen werden gesteld en in een nieuw muzikaal
jasje gestoken. Zo ontstaat een nieuw kort concert
van 25 minuten dat in de klas te bekijken is en waarin
‘stopmomenten’ zitten die de docent kan benutten om
met de groep in gesprek te gaan. The Battle online is naar
verwachting medio oktober via een linkje of met een wetransferbestand te downloaden voor gebruik op school.
Veteraan in de Klas
Om zo’n concert van nog meer diepgang te voorzien,
kan daarnaast een veteraan in de klas worden gevraagd.
Die veteraan vertelt zijn of haar persoonlijke verhaal

INFORMATIE
Meer informatie over de schoolconcerten,
Veteraan in de Klas of The Battle online bij
het Nationaal Comité Veteranendag via
www.veteranendag.nl

AL EXPLICIETE VRAGEN? Mail dan naar
info@veteranendag.nl of sol@veteranendag.nl
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CKV voor het vmbo!

Beleef het leven van de
Hunebedbouwers

Download gratis een proefpakket en
ontdek alles over onze methode.

www.tumult.nl/ckv

ns
Ontdek o
de
vernieuw
museum

Hunebedstraat 27, 9531 JT Borger t 0599 236 374
e info@hunebedcentrum.nl w www.hunebedcentrum.nl

UNIEK AANBOD VOOR VO EN MBO

WILLEM OF
LODEWIJK? Beslis de strijd!
Had Willem III of Lodewijk XIV de meeste macht? Leerlingen maken eerst kennis met deze vorsten. Dit hebben ze
nodig om uit de escaperoom te komen tijdens de museumles. Daarna beslissen de leerlingen wie van de twee het
machtigst was. En dit alles gewoon in de klas!

LOCAtiE
- Bij jou in de klas

Workshops

- Museum Hilversum

- Fake News

- Museum Den Haag

- De grens van de grap
- Newsroom
- En meer

Deze strijd is een van de Paleis op Reis lessen. Onze lesprogramma’s bestaan uit drie lessen: de museumles wordt in de
klas verzorgd door een van onze museumdocenten. De voorbereidende en afrondende les kun je zelf in de klas uitvoeren
met Paleis Het Loo lesmateriaal.
Kijk op paleishetloo.nl/onderwijs voor meer informatie en aanmelden!

beeldengeluid.nl/opschool

ook online
Gratis media voor in de les op
beeldengeluidopschool.nl

LEIDEN

Meer weten,
meer zien
in het museum, online of in de klas
et
m
k
o
o
art
a
k
r
u
cultu

KIJK OP WWW.RMO.NL/VOORTGEZETONDERWIJS

