
 
 
Onze visie op erfgoededucatie 
 

 
 
Wat is erfgoededucatie? 
Bij erfgoededucatie leer je over erfgoed (= materiële en immateriële sporen van vroegere 
menselijk(e) aanwezigheid en handelen die nú de moeite waard gevonden worden om voor 
de toekomst te bewaren.) 
 

Waar het bij erfgoededucatie altijd over gaat: 
• Over verleden, heden én toekomst; hierin onderscheidt erfgoededucatie zich van 

het schoolvak geschiedenis. 
• Over alle (menselijke) verhalen waarmee erfgoed, als stille getuige, tot leven wordt 

gewekt;  
• Over waarde, waardering en waardebepaling, oftewel over de wisselende emoties 

die erfgoed kan oproepen, over betekenis (geven) en meerstemmigheid. En over de 
inherente dynamiek van erfgoed. 

• Over wat je met elkaar deelt; erfgoed verbindt je met anderen. 
 
Waarom is erfgoededucatie van belang? 
Erfgoededucatie is van belang bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot zelfstandige 
en zelfbewuste volwassenen. In aanraking komen met en onderzoek doen naar erfgoed 
draagt namelijk bij aan (1) de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren en (2) aan het 
ontwikkelen van belangrijke vaardigheden en competenties.  
 

(1) Brede ontwikkeling 
• Ik voel mijn thuis op de plek waar ik opgroei! 

Vanzelfsprekend voel je je veiliger in een omgeving wanneer het duidelijk voor je is 
waarom het leven er is zoals het is. Om daarachter te komen, zal je je onvermijdelijk 
moeten verdiepen in de manier waarop dat leven tot stand is gekomen. Daarin kan 
erfgoededucatie, door die nieuwsgierigheid te prikkelen, een rol spelen.  

• Ik kijk met een steeds nieuwe blik naar mijn omgeving! 



Als je voortdurend uitgedaagd wordt je eigen omgeving met andere ogen te bekijken, 
zie je die omgeving met een steeds rijkere blik. Daardoor krijgt het meer betekenis en 
waarde. Dat zijn op zichzelf staande waardevolle ervaringen. 

• Ik mag meebepalen wat erfgoed is! 
Goede erfgoededucatie laat zien dat je zelf gedeeld eigenaar bent van het erfgoed in 
je omgeving. Jij mag meebepalen wat de moeite waard is om te bewaren en wat niet. 
En bovendien dat je een eigen perspectief mag hebben op bestaand erfgoed.  

• Ik leef hier en nu!  
Als je de verhalen die met erfgoed meekomen wilt begrijpen, zal je je moeten inleven 
in mensen en situaties die geheel vreemd aan je zijn. Dat noodzaakt je je oordeel uit 
te stellen en een beroep te doen op je empathische vermogens. Tegelijkertijd nodigt 
deze oefening je uit ook onze eigen tijd in de tijd te zien, om met bescheidenheid te 
kijken naar onze levenswereld en denkbeelden. 

 

(2) Vaardigheden en competenties 
Bij onderzoek naar erfgoed train je terloops verschillende van de zogenaamde 21ste-eeuwse 
vaardigheden. Zo werk je vaak samen aan een opdracht, gebruik je een computer wanneer 
je naar informatie zoekt en praat je met elkaar over welke informatie je hebt gevonden. Er 
zijn echter vaardigheden die expliciet verbonden zijn aan erfgoededucatie: 

• Gebruik je fantasie! 
Als je de verhalen achter erfgoed wil begrijpen, zul je je moeten inleven in situaties, 
maatschappelijke realiteiten en gedrag van mensen die vreemd aan je zijn. Hierdoor 
train je je verbeeldingskracht.  

• Hoe doe je goed onderzoek?  
Bij het bestuderen van erfgoed, ontwikkel je de vaardigheden die nodig zijn bij het 
uitvoeren van goed onderzoek. Je leert hoe je een goede vraag formuleert, hoe je 
bronnen onderzoekt, hoe je moet kijken en luisteren, enz.  

• Mijn mening, jouw mening…  
Erfgoed gaat over wat de moeite waard gevonden wordt om te bewaren, hoe jij dat 
ziet en wat jíj de moeite van het bewaren waard vindt. Daar raak je met elkaar over in 
gesprek, onvermijdelijk. Bij erfgoededucatie leer je hoe je je mening vormgeeft en 
hoe je hier met elkaar met wederzijds respect over in gesprek kan gaan. 

• ‘Ja, maar…’ Kritisch denken & reflecteren:  
Het aanhoren en voor waar aannemen wat je verteld wordt over erfgoed heeft met 
goede erfgoededucatie niets te maken. Integendeel, je wordt getraind om alles wat uit 
het verleden is overgeleverd naast elkaar te leggen, kritisch te bekijken en hierop te 
reflecteren, zowel vanuit de tijd van toen, als vanuit het nu.  

 
Voor wie? 
Bij LEU zetten wij ons in voor verschillende doelgroepen: 

1. Onderwijs: wij zetten ons actief in voor erfgoededucatie in het lager en middelbaar 
onderwijs (VO/ PO) en op verzoek voor het hoger onderwijs (MBO/ HBO/ WO). 

2. Culturele partners; wij zetten ons actief in voor culturele partners (musea, erfgoed-
(gast)docenten) die advies willen over hun onderwijsprogrammering, en wij spelen 
desgevraagd een rol in de deskundigheidsbevordering van erfgoedprofessionals en 
vrijwilligers. 

 
Hoe? 
Het is ons streven dat onze programma’s aansluiten bij moderne onderwijsopvattingen en 
lespraktijk én bij de belevingswereld van de leerlingen. Dat betekent het volgende voor elk 
van door LEU ontwikkelde erfgoedprogramma’s: 

• Ervaren en beleven staat centraal. Leerlingen onderzoeken tastbare sporen uit het 
verleden in hun eigen omgeving, op locatie als dat kan, en onder begeleiding van een 
erfgoedprofessional of vrijwilliger. Bij hun onderzoek gebruiken zij al hun zintuigen. 



• Elk programma kent haar eigen, heldere structuur en zo mogelijk worden de fasen 
van het zgn. creatieve proces doorlopen (oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en 
evalueren). 

• Ieder programma sluit aan bij het niveau en belevingswereld van de leerlingen. Zij 
begrijpen waarover het gaat, worden aangesproken op hun eigen manier van leren 
en voelen een vanzelfsprekende betrokkenheid bij de lesstof.  

• Opbouw van kennis en vaardigheden vindt plaats in dialoog met de leerlingen. Dat 
houdt in dat er altijd ruimte wordt geboden aan de perspectieven van leerlingen, zij 
aangemoedigd worden om, door zelf na te denken, tot een eigen oordeel te komen. 
Standpunten of meningen worden nooit opgedrongen.  

• Alle erfgoedprogramma’s zijn interactief. Zij bevatten afwisselende werkvormen en 
leerlingen worden uitgedaagd om actief met erfgoed aan de slag te gaan (met hoofd, 
hart en handen). 

• Erfgoedprogramma’s van LEU zijn inspirerend, prikkelend en speels. 
 

Vijf kernwaarden 
Wij hebben 5 kernwaarden geformuleerd die aan de basis staan van ons werk, of het nu de 
educatieve programma’s betreft die wij maken (of in opdracht worden gemaakt), trainingen 
die wij geven of het advieswerk dat wij doen. 

1. Het ervaren van de eigen omgeving staat centraal 
2. Wij willen vooral inspireren, nieuwsgierigheid aanwakkeren en prikkelen  
3. Je eigen stem laten horen en luisteren naar andere stemmen, oftewel ruimte bieden 

aan meerstemmigheid 
4. Je met erfgoed bezighouden is iets dat je doet, niet iets dat je passief ondergaat. 
5. Wij willen dat je je verbonden voelt met het besproken erfgoed, je uitdagen je ertoe 

te verhouden, op welke wijze dan ook. 
 

Diversiteit en inclusie 
Wij willen dat met onze erfgoedprogramma’s alle kinderen in de provincie Utrecht worden 
bereikt. Dat betekent het volgende: 

• Bij het ontwikkelen van programma’s wordt met een multiperspectivische blik naar 
het verleden gekeken. Dat houdt in dat er aandacht is voor perspectieven van niet-
(vanzelf)sprekende groepen. 

• Weliswaar vormt de omgeving een vast uitgangspunt van elk programma, leerlingen 
worden nadrukkelijk uitgenodigd om zich hiermee op hun eigen manier te verbinden, 
en vanuit hun eigen perspectief hierop te reflecteren.  

• De programma’s zijn afwisselend van opzet en bieden (leerkrachten) mogelijkheden 
voor differentiatie, naar niveau én naar leerstijl. 

• Programma’s ontwikkeld voor specifieke doelgroepen worden zoveel mogelijk in co-
creatie met hen gemaakt. 
 


