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                                                      REDACTIE ZEEUWSE ANKERS 

 

Welkom! 

Met trots presenteert het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers 

aan u het eerste nummer van het Zeeuws Erfgoededucatie 

Magazine. Veel erfgoedinstellingen, landschapsorganisaties én 

docenten schrijven hierin enthousiast over hun educatieve 

projecten en ervaringen met betrekking tot erfgoed en landschap.  

Het kan niet genoeg gezegd worden, erfgoed en landschap in Zeeland zijn 

leuk, spannend, leerzaam en interessant! Kinderen zijn enthousiaste 

ontdekkers van deze wereld; ze verzamelen dingetjes die ze van straat 

oprapen, ze verwonderen zich over de wereld om hen heen, ze genieten 

van tradities. Hun wereld gaat van klein en dichtbij naar groot en heel ver. 

Kinderen zijn nieuwsgierig naar de verhalen over die wereld.  

Vanuit Zeeuwse Ankers worden die verhalen opgespoord en ontsloten. 

Voor erfgoed- en landschapsprofessionals, voor leerkrachten, voor ouders 

en grootouders en natuurlijk voor kinderen van klein tot groot! 

Wij hopen dat u enthousiast wordt van de verhalen en activiteiten in dit 

blad en een kijkje gaat nemen op de websites die de erfgoed- en 

landschapsactiviteiten en -projecten laten zien. 

Mocht u meer informatie willen, dan nodigen wij u uit om contact met ons 

op te nemen! 

Janneke de Wit en Josien Pootjes,  

adviseurs erfgoed en publiek SCEZ 
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Zeeuwse Ankers | verhalen die verbinden 

Zeeland kent vele gezichten, waarvan de meeste zich 

tonen op de grens van zee en land. Achter al die 

gezichten zit een verhaal. Zee en land bepalen al 

eeuwenlang hoe in deze provincie mensen wonen, 

waarom bedrijven zich er vestigen en waarom toeristen 

er graag verblijven. Er zijn verhalen over 

landschappen, over monumenten, bij voorwerpen in 

musea en verhalen over mensen. Zeeuwse Ankers 

verbindt die verschillende onderdelen van erfgoed en 

landschap met elkaar. 

Ontdekken en beleven 

Je kunt het erfgoed van Zeeland op allerlei manieren 

ontdekken en beleven. De invalshoeken die vanuit 

Zeeuwse Ankers worden geboden vind je op de 

themapagina. Deze thema’s vormen de inhoudelijke 

verhaallijnen binnen de website. Je kunt hiervan 

gebruik maken als je bijvoorbeeld een werkstuk of 

spreekbeurt voor school moet voorbereiden. Via de 

themapagina’s kun je weer zoeken naar verhalen of 

video’s. Ook kun je binnen de website op trefwoord 

zoeken, handig bij het maken van een schoolwerkstuk. 

Activiteiten 

Op de activiteitenpagina vind je een uiteenlopend 

aantal activiteiten om Zeeuws erfgoed en landschap te 

ontdekken en beleven. Vaak wordt er bij de 

beschrijving van de activiteit verbinding gemaakt met 

een of meerdere verhalen op deze website, zodat je 

voorafgaand aan de activiteit al wat 

achtergrondinformatie kunt opdoen. 

Collecties 

Zeeuwse musea en archieven zijn ware schatkamers. 

Zij bewaren vele duizenden voorwerpen, afbeeldingen, 

documenten en boeken die de geschiedenis van 

Zeeland weergeven. Een groot deel daarvan is digitaal 

ontsloten via dit platform.  

Zeeuwse Ankers op locatie 

Zeeuwse Ankers heeft als slogan: ‘verhalen die 

verbinden’. Veel verhalen op de website zijn verbonden 

met één plek, een persoon, voorwerp of document. We 

noemen deze verhalen ‘ankers’. Een toenemend aantal 

ankers is ook op locatie te bekijken. Op die locatie 

hangt een ankerschildje met een QR-code. Met een 

smartphone kun je dan verbinding maken met het 

betreffende verhaal of de video op de website. Er zijn 

echter ook plekken waarbij niet één verhaal te vertellen 

is, maar de geschiedenis als het ware in tijdlagen ligt 

opgestapeld. Deze plekken noemen we ‘ankerplaatsen’, 

plekken van meervoudige betekenis in de geschiedenis 

van Zeeland. Je vindt de ankerplaatsen ondermeer in 

Yerseke en Dreischor. 

Samenwerkingsverband 

De kernorganisatie wordt gevormd door de Provincie 

Zeeland, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, VVV 

Zeeland, ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, 

Zeeuws Archief, Zeeuws Museum, Stichting 

Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap. 

De coördinatie is in handen van de Stichting Cultureel 

Erfgoed Zeeland in Middelburg. 

http://www.zeeuwseankers.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                GERARD VERKUIL  |  DIRECTEUR ALPHA SCHOLENGROEP 

 

Verbind heden en verleden! 

Geschiedenis vind je overal om je heen. Waar je ook kijkt, waar je 

ook gaat: het is er. Frank de Klerk, stadsarchivaris van Goes, gaf 

tijdens de jaarlijkse studiedag van de Alpha Scholengroep een 

inspirerende workshop over erfgoededucatie.  

Kinderen laten ervaren dat zij onderdeel uitmaken van onze gezamenlijke 

geschiedenis is de opdracht van iedere docent die geschiedenis geeft. Het 

vak levend maken is hierbij een geweldig hulpmiddel. Zeker in een provincie 

als de onze, met vele dorpen en wijken die bekende en minder bekende 

erfgoedelementen herbergen.  

Frank de Klerk gaf tijdens de Alpha Scholengroep studiedag op 3 februari 

2016 een workshop omgevingsonderwijs. Hij liet de leerkrachten veel 

voorbeelden zien om de geschiedenislessen te laten starten vanuit een 

situatie dichtbij huis. Van daaruit kan verder worden uitgezoomd naar het 

regionale, nationale en internationale belang van de gebeurtenis. Het 

gemeentearchief heeft veel interessant materiaal dat binnen of buiten het 

lokaal te gebruiken is. De archivarissen bezitten zeer veel kennis over de 

(Zeeuwse) geschiedenis en zijn als geen ander in staat om de link te leggen 

van verleden naar heden. Het kost de archivaris geen moeite om 

plaatsnamen te vertalen, prentbriefkaarten aan te reiken, te wijzen op 

excursies en musea of elementen in de stad, het dorp of de wijk aan te 

wijzen en uit te lichten.  

De leerkrachten raakten geïnspireerd door De Klerk om zelf ook met de 

leerlingen de wijk in te gaan. Zo worden heden en verleden met elkaar 

verbonden. 
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Contactgegevens van de 

Zeeuwse gemeentearchieven: 

 

 Gemeentearchief Borsele 

 Gemeentearchief Goes 

 Gemeentearchief Hulst 

 Gemeentearchief Kapelle 

 Gemeentearchief Middelburg 

(ondergebracht in Zeeuws Archief) 

 Gemeentearchief Noord-

Beveland 

 Gemeentearchief Reimerswaal 

 Gemeentearchief Schouwen-

Duiveland 

 Gemeentearchief Sluis 

 Gemeentearchief Terneuzen 

 Gemeentearchief Tholen 

 Gemeentearchief Veere 

(ondergebracht in Zeeuws Archief) 

 Gemeentearchief Vlissingen 

 Zeeuws Archief 

http://www.borsele.nl/over-borsele/gemeentearchief_43243/
http://www.goes.nl/gemeentearchief/nieuws_42833/
https://www.gemeentehulst.nl/Configuratie/Gemeentearchief
http://www.kapelle.nl/mijn-kapelle/producten-en-diensten_42269/product/gemeentearchief-inzage_205.html
http://www.zeeuwsarchief.nl/onderzoek-doen/onderzoek-tips/gemeentelijke-archieven
http://www.noord-beveland.nl/ontdek-noord-beveland/gemeentearchief-historie_3607/
http://www.noord-beveland.nl/ontdek-noord-beveland/gemeentearchief-historie_3607/
http://www.reimerswaal.nl/over-reimerswaal/archieven_42196/
https://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Gemeentearchief
https://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Gemeentearchief
https://www.gemeentesluis.nl/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/A/Archief_van_de_gemeente
https://www.terneuzen.nl/Onze_Organisatie/Archief/Gemeentearchief
http://www.archieftholen.nl/
http://www.zeeuwsarchief.nl/onderzoek-doen/onderzoek-tips/gemeentelijke-archieven
http://www.gemeentearchiefvlissingen.nl/gemeentearchief.html
http://www.zeeuwsarchief.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                     PIET EGGERMONT EN ANOUK HOUTEPEN 

INDUSTRIEEL MUSEUM ZEELAND                                                     

 

Leren door te doen 

Het Industrieel Museum Zeeland (IMZ), gehuisvest in de 

voormalige suikerloodsen van de Coöperatieve Suikerfabriek te 

Sas van Gent, geeft sinds 2015 een beeld van de industriële 

ontwikkeling van Zeeland. Door betrokkenheid bij het verleden is 

het gemakkelijk om een brug te slaan met het heden.  

Een terugblik op het verleden geeft een andere kijk op de samenleving 

van nu, er is te zien hoe de huidige omgeving is veranderd. Het museum 

richt zich niet alleen op het behouden en presenteren van de industriële 

geschiedenis en de bijbehorende cultuurhistorische en landschappelijke 

ontwikkeling van Zeeland, maar ook op het heden en de toekomst van de 

Zeeuwse industrie. Innovatie en duurzaamheid in de Zeeuwse industrie 

zijn belangrijke onderwerpen in de museale presentatie.  

Het museum is op 28 juni 2015 geopend. Tijdens Koningsdag 2016 

ontving het museum al de 10.000ste bezoeker!  

Het museum is uitermate geschikt voor kinderen. Er zijn verschillende 

interactieve activiteiten waardoor ze op een leuke en leerzame manier 

kennis maken met industrie. Jeugd van 6 t/m 17 jaar krijgt een doe-

boekje. Op de routing door het museum komen zij verschillende doe-

dozen tegen met opdrachten die zij moeten oplossen.  

In het Doelab kunnen kinderen de wereld van 3D-ontdekken. Met 3D-

pennen maken ze hun eigen 3D-kunstwerk. Met behulp van de iPad kan 

een eigen creatie geprint worden op de 3D-printers. 
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Kennis van het verleden 

geeft betekenis aan het 

heden. Een belangrijke 

rol hierin is weggelegd 

voor een museum.  

 

Contactgegevens 

Industrieel Museum Zeeland 

Westkade 114 

4551 LA Sas van Gent 

E info@industrieelmuseumzeeland.nl  

I www.industrieelmuseumzeeland.nl  

https://www.youtube.com/watch?v=Dvx6buu1cNI
http://www.industrieelmuseumzeeland.nl/kids
mailto:info@industrieelmuseumzeeland.nl
http://www.industrieelmuseumzeeland.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                 LENIE WELTEN  |  EDUCATIEMEDEWERKER 

HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN 

 

Goese schuttersstukken 

“Oh, daar heb je de Nachtwacht”, roept een jongen bij 

binnenkomst in de Schutterszaal. Meteen stuift een groepje 

scholieren richting de schuttersstukken. Vol verwondering 

bekijken ze de enorme panelen en de vitrine met wapentuig. 

Jongeren van verschillende leeftijden raken gefascineerd door de stoere 

mannen op de grote schilderijen. Wie waren zij? Voor Historisch Museum 

De Bevelanden in Goes aanleiding er een nieuw educatieprogramma aan 

te wijden, dat vanaf schooljaar 2016-2017 wordt aangeboden aan het 

basisonderwijs. Bijzonder is dat dit het begin is van een doorgaande 

leerlijn; van kleuters tot tieners.  

In alle programma’s is ruimte voor kunstbeschouwing, waarbij leerlingen 

op hun eigen niveau leren naar kunst te kijken, erover te praten en erop 

te reflecteren. Daarnaast is er ook altijd ruimte om actief bezig te zijn. 

Wat te denken van het maken van een mooie plooikraag? Hoeveel 

materiaal heb je wel niet nodig om een molensteenkraag te maken?  

Kleuters maken hun eigen draagspeld. Ze vormen een ‘tableau vivant’ 

zoals op de schuttersstukken en worden gefotografeerd. 

De bovenbouwleerlingen krijgen opdrachten die hen stimuleren extra goed 

te leren kijken. Ze weten wat er op de schuttersstukken te zien is en 

welke zaken al dan niet bij een schutter horen. 

De schuttersstukken komen in het thema ‘Stad’ ook aan de orde voor de 

onderbouwgroepen van het voortgezet onderwijs. 
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Er komen ook korte digitale 

presentaties voor het Digibord.  

 

Informatie en aanmelden:  

Lenie Welten, educatie@hmdb.nl 

Bekijk het aanbod in de 

Projector. 

 

Contactgegevens  

Historisch Museum De Bevelanden 

Singelstraat 13 

4461 HZ Goes  

E info@hmdb.nl 

I www.hmdb.nl/educatie  

mailto:educatie@hmdb.nl
http://www.scez.nl/projector/thema/categorie/90/museum-schuttersstukken
mailto:info@hmdb.nl
http://www.hmdb.nl/educatie


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

         JOSIEN POOTJES  |  ADVISEUR ERFGOED EN PUBLIEK SCEZ 

 

Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog 

Het digitale educatieve project ‘Zeeland tijdens de Eerste 

Wereldoorlog’ is eerder dit jaar van start gegaan met een 

presentatie op het Reynaertcollege in Hulst. De Eerste 

Wereldoorlog wordt ook in Zeeland van 2014 tot en met 2018 

herdacht met allerlei activiteiten en projecten.  

De archieven ontwikkelden projecten, de Provinciaal Zeeuwse Courant 

hield een blog bij en op Zeeuwse Ankers zijn de TV-uitzendingen van 

Omroep Zeeland geplaatst. Al deze losse activiteiten worden door het 

digitale educatieve project ‘Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog’ met 

elkaar verbonden. 

 

In de geschiedenismethodes wordt weinig aandacht besteed aan de Eerste 

Wereldoorlog. Toch denken docenten daar vaak anders over. Katrijn van 

Goethem, docente geschiedenis aan het Reynaertcollege organiseerde een 

excursie met haar Havo 3 leerlingen naar Ieper. Voorafgaand hieraan 

kregen de leerlingen tijdens de presentatie van het Zeeuwse WO I project 

te zien wat er in hun eigen omgeving terug te vinden is van de oorlog.  

Estelle Slegers Helsen van Bureau Villakulla werkte samen met SCEZ aan 

het project. Op 17 februari gaven zij en André Bauwens een gastles op de 

school. In het begin was het nog wat onrustig in de groep Havo 3 

leerlingen, maar gaandeweg de les werd het steeds stiller.  

De geëlektrocuteerde man die op de dia getoond werd liet hen de ernst 

zien van de elektrische grensversperring.  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het blog 

www.eerstewereldoorlog.nu 

staat meer informatie over de 

didactische opzet van het 

project. 

 

Via www.zeeuwseankers.nl kan het 

project en de 7 deelthema’s 

aangeklikt worden. Bij ieder thema 

zijn op de niveaus vanaf basisschool 

groep 7/8 en voor het voortgezet 

onderwijs leerlingenopdrachten 

beschikbaar. 

 

Bij de afbeeldingen: 

 

Boven: Burgemeester Jan-Frans Mulder 

van Hulst bij de officiële start van het 

project.  

 

Rechts: In de buurt van de school, op 

de grens van Clinge en De Klinge (B) is 

een reconstructie aangelegd van waar 

eens de echte dodendraad liep. Slechts 

één leerling was hier al eens geweest. 

http://www.pzc.nl/regio/blogs/2.14665
http://www.omroepzeeland.nl/eerstewereldoorlog
http://www.eerstewereldoorlog.nu/
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/424/zeeland-tijdens-de-eerste-wereldoorlog


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                   OSCAR POSTEMA  |  ACTEUR THEATERLOODS-B EN 

REGISSEUR JEUGDTHEATERGROEP DE dRANG 

 

Erfgoededucatie door theater 

De Zeeuwse geschiedenis over de Watersnoodramp, de 80-jarige 

oorlog en de Eerste Wereldoorlog zijn onderwerpen waarover 

Theaterloods-B en Jeugdtheatergroep De dRANG indringende 

voorstellingen voor het onderwijs aanbieden. Theaterloods-B is 

een Zeeuws theaterinitiatief dat zich richt op onderwijs. In hun 

voorstellingen willen zij de persoonlijke beleving van 

maatschappelijke kwesties laten zien.  

Ook op het gebied van cultureel erfgoed heeft deze groep stukken 

ontwikkeld, zoals De Draad over de Eerste Wereldoorlog. Een moeder met 

kind overnacht bij familie in België. Als ze terug wil keren naar haar dorp 

in Zeeuws-Vlaanderen, ontzegt een militair, die wacht loopt bij de 

‘elektrieken draad’, haar de doortocht. Wat heeft ze ervoor over om haar 

vrijheid weer te verkrijgen?  

Stormkracht! gaat over de Watersnoodramp van 1953. De nacht van 31 

januari 1953 wordt weer tot leven gebracht middels de boerenjongen Jan 

en het dromerige meisje Sara. Ook is er nog Gilles. Beide jongens zijn 

verliefd op Sara. Dan willen Sara en Gilles naar huis met de auto, maar 

plotseling springt Jan ervoor… Eerder speelde De dRANG deze voorstelling 

voor zo’n 1600 Zeeuwse scholieren in het Watersnoodmuseum. De dRANG 

heeft een labatoriumfunctie voor Zeeuwse jongeren die theater spelen en 

zich verder hierin willen ontwikkelen.  

Het verraad van Waterdunen speelt De dRANG met de Westerschelde en 

Vlissingen tijdens de 80-jarige oorlog als achtergronddecor. Een stuk 

gebaseerd op het gelijknamige boek van Rob Ruggenberg. In juni en juli 

2016 wordt Waterdunen opgevoerd op scholen in Zeeuws-Vlaanderen. 
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De dRANG wil aan een jong 

publiek laten zien hoe leuk en 

leerzaam theater kan zijn. 

Theater is zoveel indringender 

dan zomaar een filmpje: 

leerlingen zien leeftijdsgenoten 

live worstelen met problemen 

die hen vervolgens zelf weer aan 

het denken zetten.  

 

Voor meer informatie en boekingen  

 

Stichting De dRANG 

Oscar Postema  

Seisweg 64 

4334 AB Middelburg 

I www.theaterloods-b.nl  

I www.dedrang.nl  

http://www.theaterloods-b.nl/
http://www.dedrang.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bekijk de educatieve websites 

van het Zeeuws Archief 

 

Contactgegevens 

Zeeuws Archief 

Hofplein 16 

4331 CK Middelburg 

E info@zeeuwsarchief.nl 

I www.zeeuwsarchief.nl  

       ANNEKE VAN WAARDEN-KOETS  |  COÖRDINATOR EDUCATIE 

& EXPOSITIES ZEEUWS ARCHIEF 

 
Cultuurmenu in het archief 

Bezoek het verleden voor een beter begrip van het heden. Dat is 

de slogan voor het cultuurmenu programma van het Zeeuws 

Archief. Leerlingen van groep 7/8 van Walcherse basisscholen 

maken kennis met een archief en ervaren wat een archief is en 

wat je er mee kunt. 

“Wie is er wel eens in het Zeeuws Archief geweest?” Als antwoord op die 

vraag steken inmiddels bijna alle leerlingen in de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs hun vinger op. En ze weten zich vaak ook nog te 

herinneren wat ze hebben gezien, beleefd en ervaren! 

Het Zeeuws Archief biedt via Kunsteducatie Walcheren een programma 

aan binnen het cultuurmenu voor het primair onderwijs. Dat programma 

bestaat uit drie onderdelen: een voorbereidende gastles op school, een 

rondleiding door het archief en een verwerkingsles. Om de twee jaar is er 

een ander thema, zoals Burgerlijke Stand en Familiegeschiedenis, 

Geschiedenis van de slavenhandel of Tweede Wereldoorlog. Bij elk thema 

hoort een educatiewebsite: Allemaal Op Papier, Slavenreis van de 

Eenigheid en Middelburg verwoest en herbouwd. Op die websites staan 

ook veel verwerkingssuggesties die leerkrachten kunnen gebruiken om 

zelf invulling te geven aan de verwerkingsles. 

Het programma wordt voorbereid en uitgevoerd door het Educatieteam. 

Dat bestaat uit vier archiefdocenten en de coördinator Educatie & 

Exposities. De gastles op school gaat over het thema van het cultuurmenu 

programma. De rondleiding in het Zeeuws Archief bestaat uit twee 

gedeelten: een rondleiding door de studiezaal en de depots en een 

thematisch deel aan de hand van een tentoonstelling. 
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http://www.zeeuwsarchief.nl/educatie-en-exposities/voor-docenten/educatieve-webprojecten
mailto:info@zeeuwsarchief.nl
http://www.zeeuwsarchief.nl/
http://www.zeeuwsarchief.nl/educatie-en-exposities/voor-docenten/educatieve-webprojecten/allemaal-op-papier-burgerlijke-stand
http://www.zeeuwsarchief.nl/educatie-en-exposities/voor-docenten/educatieve-webprojecten/slavenreis-van-de-eenigheid-slavenhandel
http://www.zeeuwsarchief.nl/educatie-en-exposities/voor-docenten/educatieve-webprojecten/slavenreis-van-de-eenigheid-slavenhandel
http://www.zeeuwsarchief.nl/educatie-en-exposities/voor-docenten/educatieve-webprojecten/middelburg-verwoest-en-herbouwd


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                            YOLANDE VAN HARTEN  |  PODIUM,  

COMMUNICEREN BELEVEN LEREN  

 

Webquest Sporenww2.nl 

In Zeeland heeft de Tweede Wereldoorlog duidelijke sporen in het 

landschap achtergelaten. Met behulp van de webquest 

www.sporenww2.nl onderzoeken leerlingen het erfgoed van de 

Tweede Wereldoorlog in Zeeland. Wat is er gebeurd? Welke 

gevolgen hadden de gebeurtenissen voor het landschap?  

Langs de kust van West-Europa lag de Atlantikwall: een lang 

verdedigingswerk waarmee de Duitsers het bezette gebied aan de 

westkust verdedigden. Ook in Zeeland zijn nog altijd veel overblijfselen te 

zien, met name bunkers. Met de webquest Sporenww2.nl onderzoeken 

leerlingen van vmbo, havo en vwo wat er in hun omgeving is gebeurd en 

wat de ingrijpende gevolgen voor de inwoners van Zeeland waren. Ook 

kunnen ze het verband met andere plekken aan de West-Europese kust 

onderzoeken: Engeland, Noord-Frankrijk en Vlaanderen. Ze doen in vijf 

stappen onderzoek en maken ten slotte een werkstuk over hun 

ontdekkingen. Op de interactieve kaart kunnen ze hun bevindingen 

uploaden, zoals het Frans oorlogsmonument Kapelle. 

Sporenww2.nl is in opdracht van de gemeente Middelburg en de Provincie 

Zeeland door Podium | communiceren, beleven, leren | ontwikkeld in het 

kader van het Twee Zeeënproject Erfgoed Tweede Wereldoorlog (Heritage 

WW2), met medewerking van SCEZ. Dit project is ondersteund met een 

subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO. Voor 

meer informatie over dit project zie worldwar2heritage. 

Binnenkort wordt Sporenww2.nl uitgebreid met de kusten van Noord-

Holland, Friesland en de Wadden. Ook wordt dit najaar door Zeeuwse 

Ankers een nieuw educatief project uitgebracht over de Atlantikwall, in 

aansluiting op de film ‘De Atlantikwall, de Verborgen Grens’. 
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Met behulp van de webquest 

www.sporenww2.nl 

onderzoeken leerlingen het 

erfgoed van de Tweede 

Wereldoorlog in Zeeland. 

E redactie@sporenww2.nl 

I www.sporenww2.nl  

 

 

Contactgegevens 

Podium, communiceren beleven 

leren 

Domstraat 6 

3512 JB Utrecht 

E info@podium.nl 

I www.podium.nl  

 

http://www.sporenww2.nl/
https://www.thinglink.com/scene/523405244667789314
http://www.worldwar2heritage.com/
http://cultureelerfgoed.nl/nieuws/onbekend-verhaal-atlantikwall-op-film
http://www.sporenww2.nl/
mailto:redactie@sporenww2.nl
http://www.sporenww2.nl/
mailto:info@podium.nl
http://www.podium.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

           MARLEEN ROZENBRAND EN DORINE ZELDERS | EDUCATIE 

ZEEUWS MUSEUM 

 

Sign :-) the Times 

Heb je wel eens van insignes gehoord? Het zijn eeuwenoude 

loodtinnen broches met de meest uiteenlopende afbeeldingen – 

van religieus tot uiterst obsceen. In de middeleeuwen werden 

deze goedkope speldjes op grote schaal door alle lagen van de 

bevolking in West–Europa gedragen.  

Wat wilde de drager hiermee zeggen? En welke betekenis heeft deze bijna 

verdwenen beeldcultuur nu voor ons? In Sign of the Times zoeken we, 

met behulp van sociale media, naar antwoorden. Er wordt een vergelijking 

gemaakt tussen de middeleeuwse en hedendaagse manier van 

communiceren met beeld. Hoe gaan we vandaag om met beelden, in het 

bijzonder op sociale media. Welk beeld communiceer je van jezelf? Wie 

zien dat allemaal? Hoe ga je om met beelden die je helemaal niet wilt 

zien?  

De educatieve middelen en programma’s richten zich op beeld maken, 

dragen, zoeken, lezen en bespreken. Het Zeeuws Museum wil jongeren 

stimuleren om vaardigheden te ontwikkelen die hen helpen zich staande 

te houden in een, in toenemende mate, virtuele maatschappij. De 

competenties die kinderen daarvoor moeten ontwikkelen zijn digi-

vaardigheid en een kritische blik. 

De leerlingen werken in de tentoonstelling hun ideeën uit voor een insigne 

met een hedendaags beeldmerk. In het FabLab Zeeland werken de 

leerlingen aan de hedendaagse ontwerpen die geprint kunnen worden met 

de 3D-printer. Er is een werkbeschrijving beschikbaar om op school zelf 

insignes te maken tijdens de lessen handvaardigheid. Het programma is 

ontwikkeld in samenwerking met stedelijke scholengemeenschap De Rede 

in Terneuzen en het FabLab Zeeland.  
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Mediawijsheid 

programma voor het 
Voortgezet Onderwijs  

 

 

Contactgegevens 

Zeeuws Museum 

Abdij(plein)  

4331 BK Middelburg 

E info@zeeuwsmuseum.nl 

I www.zeeuwsmuseum.nl   

mailto:info@zeeuwsmuseum.nl
http://www.zeeuwsmuseum.nl/museum/onderwijs


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

         JOSIEN POOTJES  |  ADVISEUR ERFGOED EN PUBLIEK SCEZ 

 
De Canon van Zeeland 

Het onderwijs maakt al jaren gebruik van de Nederlandse canon 

op www.entoen.nu. De geschiedenismethodes verwijzen steeds 

meer naar deze canon. De Canon van Zeeland is op een zelfde 

manier opgezet; met 50 vensters, die de geschiedenis van Zeeland 

laten zien.  

De Canon van Zeeland is een gemakkelijke manier om de geschiedenis 

van de eigen omgeving te ontdekken. Omgevingsonderwijs is bijzonder 

leuk en leerzaam voor leerlingen. Bij ieder canonvenster op Zeeuwse 

Ankers is een filmpje van ruim vijf minuten te zien. 

Als naslagwerk kan het boek ‘Geschiedenis van Zeeland, de Canon van 

ons Zeeuws verleden’ van Jan J.B. Kuipers en Johan Francke worden 

ingezet. Elk venster in dit boek biedt ook doorkijkjes op ontwikkelingen en 

verwante onderwerpen, zodat alle belangrijke historische thema’s aan bod 

komen. 

Er is ook een beknopte versie van de Zeeuwse canon gemaakt, zie 

www.regiocanons.nl. Deze ‘Canon in de Klas’ behandelt zes tijdsperiodes 

en geeft daarbij opdrachten voor de leerlingen. De opdrachten kunnen de 

leerlingen zelfstandig maken, bijvoorbeeld als verrijkings- of 

verdiepingsstof. 

Leerkrachten in Vlissingen kunnen nog verder inzoomen op de historie van 

de omgeving door de Canon van Vlissingen te raadplegen; op 

regiocanons.nl of op canonvanvlissingen.nl. 
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Omgevingsonderwijs 

maakt geschiedenis 

levendig! 

 

Meer informatie over de canons 

I www.zeeuwseankers.nl 

I www.regiocanons.nl 

I www.canonvanvlissingen.nl  

http://www.entoen.nu/
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1440/canon-van-zeeland-3
http://www.regiocanons.nl/
http://www.regiocanons.nl/zeeland/vlissingen
http://www.canonvanvlissingen.nl/
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1440/canon-van-zeeland-3
http://www.regiocanons.nl/
http://www.canonvanvlissingen.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                              CAROLIEN VAN DE KREEKE | COMMUNICATIE  

HET ZEEUWSE LANDSCHAP 

 

Wannes en Keetje 

Wannes en Keetje zijn kinderen, die allerlei avonturen beleven in 

de Zeeuwse natuur. Ze plukken bramen, springen over een slootje, 

dwalen door de tuin van een landgoed. Ze genieten van ‘buiten 

zijn’, en ontdekken hoe mooi de natuur is. Ieder kwartaal zijn hun 

avonturen te lezen, in het magazine Zeeuwslandschap van 

Stichting Het Zeeuwse Landschap. 

In 1999 ontstond het idee om in het magazine een rubriek voor kinderen 

op te nemen. Kinderen zijn immers de toekomstige natuurbeschermers. 

Hun (groot)ouders die het magazine lezen, kunnen een rol spelen om 

interesse en bewondering voor de natuur bij te brengen. 

De kinderrubriek met postduif ‘Koert’ werd gestart. Carolien van de 

Kreeke-Abrahamse, afdeling communicatie, schrijft de teksten en Adri 

Karman zorgde aanvankelijk voor de illustraties. Na twaalf jaar gaf Adri 

Karman het stokje door aan Herman Nauta en werd de kinderrubriek in 

een nieuw jasje gestoken. Postduif Koert werd vervangen door twee 

vrolijke kinderen: Wannes en Keetje. Maar de essentie, kinderen 

enthousiast maken voor, en iets leren over, de (Zeeuwse) natuur 

(waarden) bleef overeind. En ook de ‘prijsvraag’ die verbonden is aan 

iedere aflevering, werd gecontinueerd. 

Langzaam verkennen Wannes en Keetje andere mogelijkheden bij Het 

Zeeuwse Landschap. Zo is recentelijk bij bezoekerscentrum Saeftinghe 

het ‘Wannes en Keetje-pad’ geopend; een pad door het schorgebied dat 

ontwikkeld is voor kinderen. Het Zeeuwse Landschap voert geen actief 

beleid om Wannes en Keetje in te zetten bij (kinder)activiteiten, maar als 

het goed past maken we van hen gebruik. Zoals bij een jaarlijkse 

speurtocht, kleurplaten en kleurwedstrijd.                                            
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Kinderen zijn de 

toekomstige 

natuurbeschermers 

 

Contactgegevens 

Het Zeeuwse Landschap 

Brugstraat 51 

4475 AN  Wilhelminadorp 

E info@hetzeeuwselandschap.nl 

I www.hetzeeuwselandschap.nl  

 

 

Contactgegevens 

Het Zeeuwse Landschap 

Brugstraat 51 

4475 AN  Wilhelminadorp 

E info@hetzeeuwselandschap.nl 

I www.hetzeeuwselandschap.nl  

http://www.hetzeeuwselandschap.nl/nieuws/het-zomernummer-van-zeeuwslandschap-uit-0
mailto:info@hetzeeuwselandschap.nl
http://www.hetzeeuwselandschap.nl/
mailto:info@hetzeeuwselandschap.nl
http://www.hetzeeuwselandschap.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

Niet alleen de generatie die de 

ramp heeft meegemaakt maar 

ook de jonge generatie zal zich 

bewust moeten zijn van het 

leven in een delta, de strijd met 

het water en de 

waterveiligheidsaspecten 

wereldwijd. 

 

Contactgegevens 

Watersnoodmuseum 

Weg van de Buitenlandse Pers 5 

4305 RJ Ouwerkerk 

E info@watersnoodmuseum.nl  

I www.watersnoodmuseum.nl  

 

 

Niet alleen de generatie die de 

ramp heeft meegemaakt maar 

ook de jonge generatie zal zich 

bewust moeten zijn van het 

leven in een delta, de strijd met 

het water en de 

waterveiligheidsaspecten 

wereldwijd. 

 

Contactgegevens 

Watersnoodmuseum 

Weg van de Buitenlandse Pers 5 

4305 RJ Ouwerkerk 

E info@watersnoodmuseum.nl  

I www.watersnoodmuseum.nl  

 

                             LIANNE KOOIMAN | OPERATIONEEL MANAGER 

                                                                         WATERSNOODMUSEUM 

 
Jeugdwatersnoodmuseum 

Educatie maakt een steeds belangrijker onderdeel uit van het 

Watersnoodmuseum. Mede doordat in 2006 de Canon van 

Nederland is uitgekomen, is de belangstelling van scholen voor 

lesprogramma's en werkstukken enorm toegenomen. De 

watersnoodramp van 1 februari 1953 is immers één van de vijftig 

items uit zowel de Nederlandse als de Zeeuwse Canon. 

De komende jaren wordt op programmatische wijze invulling gegeven aan 

het Jeugdwatersnoodmuseum. Niet als een afzonderlijk museum maar 

juist geïntegreerd in het bestaande museum. Verspreid door de 4 caissons 

worden speciale plekken ingericht, die samen het jeugdmuseum vormen. 

Plekken voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar die inspelen op hun 

belangstellings- en belevingswereld. Aan de hand van een drietal kinderen 

die de ramp hebben meegemaakt zullen de verhalen verteld worden en 

feiten worden meegegeven. Directeur Siemco Louwerse van het 

Watersnoodmuseum: ‘Als Nationaal kennis- en herinneringscentrum willen 

we volop inzetten op jongeren, om het bewustzijn inzake overstromingen 

te vergroten. We zullen daarbij onder meer van digitale middelen gebruik 

maken die hen aanspreken.‘ Er zijn plannen voor programma’s met virtual 

reality-brillen en er worden momenteel al apps en tours voor in en om het 

museum ontwikkeld, die ook voor jongeren toegankelijk en interessant 

zullen zijn.  

Het verder invullen en vormgeven van een educatief programma is 

onderdeel van het Jeugdwatersnoodmuseum (o.a. schoolprojecten, 

jeugdboek, waterambassadeurschap). Daarnaast wordt ingezet op het 

ontwikkelen van voorstellingen en activiteiten gericht op schoolklassen en 

groepen zowel in het museum als ook in samenhang met het omliggende 

Krekengebied van Ouwerkerk. Het Watersnoodmuseum wil de plannen 

grotendeels gerealiseerd hebben vóór 2018.                                                  
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mailto:info@watersnoodmuseum.nl
http://www.watersnoodmuseum.nl/
mailto:info@watersnoodmuseum.nl
http://www.watersnoodmuseum.nl/
http://www.watersnoodmuseum.nl/NL/educaties/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

                            LEO ADRIAANSE  |  COÖRDINATOR OMD SCEZ 

 

Open Monumenten Klassendag  

De (landelijke) Stichting Open Monumentendag organiseert sinds 

2010 met groot succes door heel Nederland de Open Monumenten 

Klassendag. In Zeeland doen sindsdien de gemeenten Schouwen-

Duiveland en Terneuzen mee.  

Met een digitale introductieles worden leerlingen uit groep 7/8 in de klas 

op het fenomeen ‘monument’ voorbereid, waarna ze een monument 

bezoeken, samen met een rondleider die het als geen ander kent. Met 

behulp van een speciale kijkwijzer en gewapend met een fototoestel, 

brengen ze de wereld van het monument in kaart. Eenmaal terug in de 

klas gaan ze daarmee verder door een Monumentenkaart te maken, als 

creatieve verwerking van de stof.  

Tienduizenden kinderen zijn op deze manier al actief betrokken bij het 

monumentale erfgoed in hun omgeving en dat aantal zal de komende 

jaren alleen maar groeien. De leerdoelen van Klassendag sluiten naadloos 

aan op kerndoelen binnen de domeinen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ 

en ‘Kunstoriëntatie’. 

Bent u verbonden aan een school in een Zeeuwse gemeente die nog niet 

meedoet aan de Open Monumenten Klassendag, neem dan contact op met 

de SCEZ voor de bereikbaarheidsgegevens van het betreffende 

gemeentelijk OMD-comité.  
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Tienduizenden kinderen 

zijn al actief betrokken 

bij het monumentale 

erfgoed in hun omgeving 

 

Informatie Zeeuwse OMD-comités   

E omd@scez.nl 

Open Monumenten Klassendag 

I www.openmonumentendag.nl  

mailto:omd@scez.nl
http://www.openmonumentendag.nl/onderwijs/klassendag/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ROBERT VAN DIERENDONCK  |  ADVISEUR ERFGOED EN 

RUIMTE SCEZ 

 

Archeologen in de dop  

Waarom wil je archeoloog worden? Wat denk je dat een 

archeoloog de hele dag doet? Hoeveel geld denk je dat je daarmee 

verdient? Zomaar wat vragen uit het PZC artikel uit 2015, waar 

leerlingen van groep 8 op de drempel van het voorgezet onderwijs 

de vraag werd gesteld wat ze wilden worden. 

De SCEZ heeft daarop de scholen benaderd en de leerlingen die 

archeoloog wilden worden uitgenodigd om op een zaterdag met hun 

ouders naar het Zeeuws Archeologie Depot (ZAD) te komen. De 

archeologen in spe kregen een gevarieerd programma, waarbij ze een 

goed beeld kregen van het werk van een archeoloog. De enthousiaste 

kinderen en ouders hebben dit zo op prijs gesteld, dat de SCEZ deze 

voorlichtingsdag dit jaar wil herhalen. 

Het archeologisch depot herbergt vele schatten. De depotbeheerder trekt 

laden open en laat uiteenlopende vondsten zien. Leerlingen mogen 

sommige vondsten vastpakken, andere zijn daar te teer voor. De verhalen 

bij die vondsten gaan er in als koek! 

Veel scholen weten inmiddels de weg te vinden en boeken ieder jaar voor 

hun leerlingen archeologie activiteiten; leskisten, een bezoek aan het 

depot, of aan een museum en onder leiding van een archeoloog het veld 

in. De activiteiten kunnen in een doorlopende leerlijn gezet worden. Ook 

kan er aanbod op maat geleverd worden. 
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Wanneer wist je dat je 

archeoloog wilde worden? 

„Toen ik een jaar of vier was, 

zocht ik veel naar botjes in de 

grond. Dat kwam door de broer 

van mijn beste vriend. Als ik bij 

hen thuis was, liet hij mij zijn 

verzameling dinosaurussen zien. 

Het lijkt me tof om ooit een 

overblijfsel van een dino te 

vinden.” 

 

Contactgegevens 

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 

Looierssingel 2 

4331 NK  Middelburg 

E info@scez.nl 

I www.scez.nl  

 

 

 

 

ZAD vondsten zijn te zien op de 

beeldbank archeologie 

 

 

ZAD vondsten zijn te zien op de 

http://www.scez.nl/uploads/assets/Archeologie%20activiteiten%20voor%20het%20onderwijs.pdf
mailto:info@scez.nl
http://www.scez.nl/
http://www.scez.nl/beeldbankarcheologie


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        CAROLIEN SCHAAP | EDUCATIEMEDEWERKER TERRA MARIS 

 

Op expeditie in Terra Maris! 

Typerend in het Zeeuwse landschap zijn de vele vliedbergen. In de 

middeleeuwen stonden daar houten verdedigingstorens op: 

zogenaamde mottekastelen! Tijdens Expeditie Middeleeuwen 

kruipen de leerlingen in de huid van personages die vroeger rond 

de motte leefden; van boer tot kasteelheer… 

Na een korte introductie door onze museummonnik, gaan de leerlingen 

zelf aan de slag. Nog anno nu gekleed oefenen ze eerst op middeleeuws 

schrift. Zit de stemming er een beetje in, dan komt het echte werk. 

Herkenbaar als ambachtsman, kasteelheer, soldaat, boer of herder 

ontdekken de leerlingen hoe het in de 12e eeuw hier in Zeeland aan toe 

ging.  

De boeren gaan zelf mosterd maken en leren meer trucjes om eten langer 

houdbaar te maken zonder koelkast. De soldaten mogen laten zien hoe 

goed ze met een speer overweg kunnen, terwijl de ambachtslieden een 

middeleeuwse kast in elkaar zetten, zonder spijkers of schroeven.  

De herders gaan aan de slag met wol van het Zeeuwse melkschaap en de 

kasteelheren/–vrouwen spelen een belastingspel en leren over het feodale 

stelsel uit die tijd.  

Hoe zwaar het leven in de middeleeuwen was? Ervaar het tijdens de 

Expeditie Middeleeuwen bij Terra Maris! 
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Als kasteelheer en –vrouw de 

Zeeuwse middeleeuwen 

ontdekken! 

 

Contactgegevens 

Terra Maris, 

Museum voor natuur en landschap 

Duinvlietweg 6 

4356 ND Oostkapelle  

E info@terramaris.nl 

I www.terramaris.nl  

mailto:info@terramaris.nl
http://www.terramaris.nl/


 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         JOSIEN POOTJES  |  ADVISEUR ERFGOED EN PUBLIEK SCEZ 

 

Projector 

Welke plaats neemt cultuureducatie in op uw school? Komen 

culturele activiteiten bij u op school regelmatig op de agenda 

terug, wilt u uw school op cultureel gebied op een hoger niveau 

brengen? Wilt u zich eens oriënteren op de mogelijkheden? 

Erfgoededucatie maakt deel uit van cultuureducatie. Het werken met 

erfgoed kan een middel zijn om vakoverstijgend te werken, of het kan 

doel op zich zijn en is dan in te zetten bij het vak geschiedenis 

(omgevingsonderwijs). Wilt u eens kijken welke erfgoed activiteiten er in 

Zeeland worden aangeboden en wat de mogelijkheden zijn om deze op uw 

school in te zetten, kijk dan op de Projector. 

De projecten zijn ontwikkeld door de culturele organisaties in Zeeland. Of 

het zijn landelijke projecten, die ook betrekking hebben op het Zeeuwse 

erfgoed. Via een ‘filter’ kan geselecteerd worden op regio, niveau en 

tijdvak. Verder vindt u er informatie over kosten en tijdsinvestering van 

een project, evenals de contactpersoon. De projecten op de Projector 

kunnen ook dienen als voorbeeld om verdere samenwerking op gang te 

brengen tussen het onderwijs en de culturele organisaties. Bijvoorbeeld 

om in het kader van de Regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, te 

werken aan een doorlopende leerlijn cultuureducatie. Daartoe wordt in 

Zeeland met De Cultuur Loper gewerkt. 

SCEZ biedt projecten over archeologie aan. De verschillende activiteiten 

kunnen in een doorlopende leerlijn gezet worden. Zie SCEZ Projector 

archeologie projecten. In het kader van ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ 

heeft Historisch Museum de Bevelanden een doorgaande leerlijn 

ontwikkeld vanaf groep 1 tot en met het voortgezet onderwijs over ‘de 

Schutterstukken’. Ook het Zeeuws Museum werkt met inzet van een 

uitleencollectie aan een doorlopende leerlijn. 
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www.scez.nl/projector  

________________________________ 

Doorlopende leerlijn Erfgoededucatie 

Bij een doorlopende leerlijn is de 

inhoud van een vak over 

verschillende leerjaren heen 

samenhangend opgebouwd. Zowel 

wat betreft kennis en vaardigheden, 

als wat betreft houding en 

afstemming in het pedagogisch-

didactisch handelen. Stichting 

Leerplanontwikkeling (SLO): Het is 

belangrijk dat de leerling (in primair 

en voortgezet onderwijs) zo min 

mogelijk overlap, breuken of lacunes 

in het leerproces ervaart. 

We onderscheiden horizontaal en 

verticaal doorlopende leerlijnen. 

Verticaal doorlopende leerlijnen 

bieden “continuïteit in 

programmatische aspecten van het 

onderwijs (kennis en vaardigheden) 

en pedagogiek en didactiek”. Bij de 

doorgaande leerlijn cultuureducatie 

wordt die continuïteit in 

programmatische aspecten 

gewaarborgd door aan te sluiten bij 

de kerndoelen van kunstzinnige 

oriëntatie (PO), kunst en cultuur 

(onderbouw VO) en 

examenprogramma’s van CKV en 

kunst (tweede fase VO). Met 

horizontale leerlijnen bedoelen we 

de samenhang en samenwerking 

tussen verschillende vakken. Een 

vakoverstijgende benadering dus.  

http://www.decultuurloperzeeland.nl/cache/downloadhierdefolderoverdecultuurloperinzeeland_1331/downloadhierdefolderoverdecultuurloperinzeeland.pdf
http://www.scez.nl/projector/doelgroep/20/primair-onderwijs/83/archeologie-diverse-projecten
http://www.scez.nl/projector/doelgroep/20/primair-onderwijs/83/archeologie-diverse-projecten
http://www.scez.nl/projector/thema/categorie/90/museum-schuttersstukken
http://www.scez.nl/projector/thema/categorie/90/museum-schuttersstukken
http://www.scez.nl/projector
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