
Verslag netwerkdag ‘Eerste Wereldoorlog en het Nederlandse onderwijs’ 

Waterliniemuseum, Bunnik, woensdag 31 augustus, 13.30 uur – 17.15 uur 

Opening  

Cornelis van der Bas heet alle deelnemers aan de netwerkdag welkom en geeft uitleg over het 
coördinatiepunt: 

 Wat doet het coördinatiepunt en voor wie? 
 
 Verspreiding van kennis over WO1 en Nederland 
 Centraal aanspreekpunt zijn voor organisaties in Nederland die 

herdenkingsactiviteiten organiseren 
 Verbinden van initiatieven en samenwerking stimuleren 

Doelgroepen 

 Historici & geïnteresseerden 
 Erfgoedinstellingen in binnen-  en buitenland 
 Primair en voortgezet onderwijs 

 
 Wat kunnen mensen op de website www.eerstewereldoorlog.nu vinden? 

EersteWereldoorlog.nu gaat een reizende tentoonstelling ontwikkelen over de Dodendraad (11 
banners). Deze tentoonstelling wordt ontwikkeld in het kader van de Maand van de Geschiedenis 
(met als thema ‘Grenzen’). EersteWereldoorlog.nu wil de tentoonstelling gaan uitlenen aan scholen, 
archieven, musea etc.  

Uitgeverij ‘Strip 2000’ heeft een tentoonstelling gemaakt over ‘De Grote Oorlog in strips’. De 
tentoonstelling is op de netwerkdag te zien. 

Ook  gaat EersteWereldoorlog.nu lezingen organiseren. 

Cornelis introduceert vervolgens Ad Punt, directeur van het Waterliniemuseum. Ad heet iedereen 
welkom en geeft uitleg over het Waterliniemuseum.   

1. Lezing ‘De canon van Nederland’ door Hubert Slings 

In zijn lezing staat Hubert Slings eerst stil bij hetgeen een canon precies is en waarom 
deze is ontwikkeld. De canon omvat de waardevolle onderdelen van onze cultuur en 
geschiedenis die wij via het onderwijs aan nieuwe generaties willen overdragen. WO1 is 
één van de vijftig vensters van de culturele canon maar krijgt binnen het onderwijs 
slecht beperkte aandacht. Hubert illustreert dit aan de hand van een aantal voorbeelden 
(uitspraken van leerlingen en docenten). Uit het basisonderwijs is de WO1 helemaal 
weggelekt. 

De culturele canon, het venster van de Eerste Wereldoorlog en de website 
www.entoen.nu worden vervolgens nader bekeken. Aan de hand van een grafiek met de 

http://www.eerstewereldoorlog.nu/
http://www.entoen.nu/


sessies kan duidelijk worden afgelezen wat de piek- en dal momenten voor de entoen.nu 
zijn. In de vakantieperiodes (zomer-, herfst-, krokus- en meivakanties zijn duidelijke 
dalingen van het bezoek waarneembaar. In de periode daartussen is het bezoek stabiel 
(ca. 6.000 tot 7.000 sessies per maand). Als je een opsplitsing maakt in het webbezoek 
per venster kun je bekijken welke venster de meeste aandacht krijgen. Het venster 
‘Tweede Wereldoorlog’ steekt hier met kop en schouders boven uit (bijna 50.000 keer 
bezocht in één jaar). Op basis van de cijfers kan worden geconcludeerd daCt het venster 
‘Eerste Wereldoorlog’ het niet zo slecht doet. Van de 50 vensters bezet de Eerste 
Wereldoorlog bij het voortgezet onderwijs de 7de plaats (met 30.000 bezoeken per jaar) 
en bij het primair onderwijs 3de plaats (14.000 bezoeker per jaar). In 2014 is er een 
duidelijke piek waarneembaar in het bezoek van de vensterpagina over WO1 en de WO1 
vensterplaat. Hubert zet het webbezoek van het canonvenster WO1 af tegen het 
webbezoek van de canonvensters WO2 en Michiel de Ruyter. 

Naast aandacht via de digitale canon is er in het Openluchtmuseum ook fysiek aandacht 
voor WO1. Bij de museumboerderij Budel is een deel van de Dodendraad nagebouwd. 

Er kan dus worden geconcludeerd dat er in korte tijd veel is bereikt. De website 
www.entoen.nu heeft een stevig marktaandeel binnen het onderwijs. De herdenking 
van WO1 heeft gezorgd voor extra bezoek van het canonvenster WO1. De Eerste 
Wereldoorlog heeft een plek gekregen in nieuwe methodes voor het primair onderwijs. 
Ook zal WO1 een plek krijgen in de canontentoonstelling van het Nederlands 
Openluchtmuseum die in het voorjaar van 2017 zal worden geopend. 

2. Lezing ‘Muzische en activerende werkvormen van WO1 programma’s’ door 
Elien De Meyere 
 
In haar lezing focust Elien zich op kleuters, lager onderwijs en de eerste graad 
middelbaar onderwijs (tot 14 jaar). Zij brengt eerst een aantal vragen naar voren: 
 
a. Hoe kunnen wij sporen van vroeger bewaren voor later? 
b. Hoe maken wij kinderen warm voor erfgoed? 
c. Hoe bepaalt erfgoed onze identiteit? 
d. Hoe brengen wij erfgoed en onderwijs samen? 

Bij erfgoededucatie spelen een aantal belangrijke aspecten een belangrijke rol. Een 
project moet vakoverstijgend zijn en kennisoverdracht vindt plaats door middel van 
activerende werkvormen in de klas. Er kunnen een aantal verschillende werkvormen 
worden onderscheiden; verhaal(lijn), interactief/ participant en expressiemogelijkheden. 

a. Verhaal(lijn) 
In verhaallijn kan op verschillende manieren worden overgebracht. Elien vertelt over 
‘praatplaten’, foto’s van historische personages. Aan de hand van de foto wordt 
door educatoren het leven van de personages besproken. 

Om kinderen de mogelijkheid te geven zich in te leven kan ook gebruik worden 
gemaakt van moderne applicaties. Voor basisscholen ontwikkelde Vives twee 

http://www.entoen.nu/


wandelingen die kinderen meenemen naar het Oedelem van 100 jaar geleden. De 
kinderen maken tijdens de wandeling kennis met het dagelijkse leven tijdens de 
Eerste Wereldoorlog.  Zij doen dit aan de hand van het personage ‘Marie’. 
Ondertussen ontdekken zij de verhalen achter de gebouwen en monumenten in 
Oedelem. Na de wandeling is er een creatief expressie- en verwerkingsmoment. 

Vives heeft een prentenboek ontwikkelt voor de oudste kleuters en de eerste graad 
lager onderwijs. Het boek gaat over Arthur die op zoek gaat naar zijn hondje Bossie 
en zo op verschillende locaties terecht komt in het Tielt van de Eerste Wereldoorlog. 
Na het bekijken van het prentenboek kunnen de kinderen zelf actief aan de slag 
gaan. Zij maken door Tielt dezelfde wandeling van Arthur en Bossie. Op die manier 
kunnen zij de huidige locaties herkennen en vergelijken met de locaties ten tijde van 
de Eerste Wereldoorlog. 
 
De hogere graad lager onderwijs gaat zelf aan de slag. Zij maken eerst een wandeling 
door het stadscentrum van Tielt. Gedurende de wandeling krijgen zij van de 
leerkracht informatie over de Eerste Wereldoorlog. Vervolgens passen zij de 
methodiek ‘verhalend ontwerpen’ toe. Aan de hand van een stappenplan 
ontwerpen zij hun eigen verhaal en maken zij zelf een eigen prentenboek. De 
leerlingen worden dus zelf actief betrokken bij het creëren van een verhaal. 
Historische feiten worden geïntegreerd in een fictief verhaal. 
 

b. Interactief/ Participant 
De leerlingen gaan naar buiten en leren over het WO1 monument bij hun in de 
buurt. Iedere plaats in België heeft immers zijn eigen WO1 monument, de tastbare 
sporen van de ‘Groote Oorlog’. Elien toont de bunker op de Oedelems Markt die als 
start- en eindpunt dient voor erfgoedwandelingen voor kleuters. Tijdens de 
wandeling doen de kinderen spelletjes 
 

c. Expressiemogelijkheden 
Elien bespreekt de verschillende expressiemogelijkheden die als verwerking kunnen 
worden ingezet, zoals tekenen, het maken van muziek of het dichten. 
 

3. Serious games en herinningseducatie door Jan de Craemer 
 
Jan de Craemer staat eerst stil bij het didactisch kader van herinneringseducatie. Daarbij 
onderscheidt hij: 
 
a. Kennis en inzicht (historisch inzicht, kritische reflectie, bronnen leren kennen en 

toetsen op betrouwbaarheid 
b. Empathie en betrokkenheid (tegengif voor onverschilligheid, bewust van de 

geschiedenis en van zichzelf, geschiedenis gaat over mensen) 
c. Reflectie en actie (mensenrechten, kinderrechten, meedoen aan debat) 
d. Reflectie over actualiteit 



De kracht van beleving is heel sterk. Dit uit zich in verhalen van ooggetuigen. Oorlog en 
grootschalige conflicten zijn zo ingrijpend dat ze jarenlang een representatie krijgen in 
kunst, cultuur, literatuur, lieu de mémoire, films en documentaires. Beleving is ook re-
enacment. 

De keuze van een game houdt een zekere ‘kiesheid’ in. Niet iedere game is geschikt 
(voorbeeld van Pokémonjagers). 

Serious games zijn games met een leerdoel. Jan toont twee voorbeelden: 

Voorbeeld 1: Prisoners of War 

Dit is een game waar de speler een ‘prisoners of war camp’ bouwt. De speler  vergroot 
zijn/ haar kennis en inzicht (lezen en leren over de 3de conventie van Genève uit 1929 & 
de behandeling van krijgsgevangenen, het boek De iure belli ac pacis  van Hugo de Groot 
uit 1625 dat als richtlijn wordt aangehouden voor het oorlogsrecht), er wordt ingespeeld 
op zijn/ haar empathie en betrokkenheid door het plaatsen van de speler voor morele 
dilemma’s (selectie en behandeling van gevangenen). Reflectie speelt een rol door de 
vluchtelingencrisis van 2016, de teruggekeerde Syriëstrijders, de actualiteit van de 
conventie van Genève. 

Voorbeeld 2: Kleine stappen in een grote oorlog 

Spelers kruipen in deze game in de huid van resp. een Servische nationalist, een Britse 
aspirant-piloot, een Franse ambulancier in de loopgraven en een Duitse officier van een 
Duikboot die de zeeblokkade moet proberen doorbreken (vier missies). Elk minigame 
duurt ongeveer 15 minuten. De speler wordt geconfronteerd met historische 
personages, met morele dilemma’s en met de gevolgen van door de speler gemaakte 
keuzes.  

In deze game wordt ingespeeld op kennis en inzicht, empathie en betrokkenheid en 
reflectie en actie uit het herinneringskader voor serious games. Morele dilemma’s die 
aanbod komen zijn o.a. “mag ik anderen doden om mijn land te verdedigen?” en “Hoe 
zou ik handelen indien ik tijdens de oorlog had geleefd?” (Empathie en betrokkenheid)  
De speler krijgt het inzicht dat de oorlog niet alleen hier maar in heel Europa heeft 
gewoed. Het perspectief is niet alleen van de geallieerden maar ook dat van de 
centralen. De game heeft specifieke aandacht voor de gevolgen van de oorlog voor 
burgers en kinderen en  voor “neveneffecten” van oorlog zoals honger, voedselbedeling 
en revolutie.   

Het inzicht ontstaat  dat WOI niet enkel een loopgravenoorlog was, maar dat er ook in 
de lucht en op zee werd gevochten. 

Maar hoe zit het met het didactische kader bij commerciële games over WO1. Twee 
voorbeelden: 



Valiant Heats – The Great War. In deze game ligt de focus om slachtofferschap, maar 
ook op heldendom en opoffering. De game stimuleert empathie en betrokkenheid. Het 
perspectief is vanuit de soldaat. De game is gebaseerd op brieven uit WO1. 

War of Mine. De focus ligy op slachtofferschap, uitzichtloosheid, verdriet en verlies Je 
speelt als burger en niet soldaat: focus op de gevolgen van oorlog voor burgers. De 
thema’s van de game zijn overlevingsdrang, zoektocht naar voedsel maar  ook de kracht 
van solidariteit en samenwerking. De game heeft als doel betrokkenheid en empathie  te 
stimuleren. 

Er zijn allerlei soorten games die zich lenen voor educatief gebruik, bijvoorbeeld 
‘location based games’, bijvoorbeeld de mobiele app ‘Yvres Salient 1914 -1918’, 
begeleide wandelingen in de Ieperboog langs de toenmalige loopgraven. ‘Location 
based’ games zijn vooral gericht op het vergroten van kennis en inzicht.  

De Anne Frank Stichting heeft de game ‘Fair play’ ontwikkeld waarbij wordt ingespeeld 
op reflectie en koppeling naar de actualiteit. In de games worden spelers geconfronteerd 
met dilemma’s rond discriminatie, gelijke kansen, racisme etc. Thema’s die aan bod 
komen zijn o.a. homodiscriminatie, moslimdisciminatie en antisemitisme. De settings en 
situaties zijn herkenbaar voor de jongeren die deze games spelen. De game gaat uit van 
simulatie. De kracht daarvan is dat je fouten kunt maken. Als speler bevind je je in een 
oefenomgeving. Je kunt tekens weer opnieuw aan de game beginnen. De game is gericht 
op attitudevorming, sociale vaardigheden en (gewenst) gedrag. Voor docenten is er een 
lespakket beschikbaar met aanvullende methodieken. 

Een ander sterk voorbeeld van een game met de component ‘reflectie en koppeling naar 
de actualiteit is ‘Against all odds’, een simulatiespel van de UNHCR over de 
vluchtelingenproblematiek. In het spel kruip je in de huid van een vluchteling. Thema’s 
die in de tentoonstelling aan bod komen zijn: redenen voor vluchten, discriminatie, 
confrontatie met dagelijks racisme, taalgebruik en angst. 

Als conclusie geeft Jan De Craemer zes aandachtspunten voor het gebruik van games in 
de klas: 

1. Ken je game. Kies een game die aansluit bij de doelstellingen die je wilt bereiken. 
Verzeker je ervan dat de game past bij de inhoud die je de leerlingen wilt aanleren 
en zorg ervoor dat het een welbepaald onderdeel van het leerplan invult. Let er ook 
op dat het game geschikt is voor het taal- en leeftijdsniveau van jouw doelgroep. 
 

2. Spelverloop. Speel het zelf eens zodat je weet wat de aanvangssituatie is en welke 
instructie je moet voorzien.  

 
3. Ken je infrastructuur. Kies een geschikte drager. Als je werkt met vaste pc’s zorg dan 

dat alles op voorhand geïnstalleerd is. Controleer of de schoolinfrastructuur geschikt 
is voor het gekozen game. Ga na hoeveel computers nodig zijn en of de 
internetsnelheid voldoet. 

 



4. Verzamel en bestudeer educatief materiaal bij de game. Maak een lesplan en beslis 
op voorhand hoe lang je de leerlingen wilt laten spelen. Dit is vooral van belang als 
je met een spel werkt dat uit meerdere levels bestaat. 

 
5. Evaluatie en feedback. Ga na op welke manier de game feedback geeft en hoe de 

vooruitgang die de speler boekt zichtbaar wordt gemaakt. Ga na of de software van 
de game mogelijkheden biedt om wat de leerlingen hebben gedaan te boordelen. 
Breng reflectie met  je leerlingen op gang. Laat hen discussiëren over wat ze hebben 
gedaan, wat ze vonden van de game en van de inhoud van het spel.  

Na de pauze gaan de deelnemers aan de netwerkdag aan de slag in vier workshops: 

a. Naar de verbeelding, kijken en werken met WO1 strips in de klas, Marcel van Kerkvoorde 
(Kunstfort Vijfhuizen) 

b. Ontwikkelen van digitale spellen voor de klas, Tim Bosje (Nederlands Openluchtmuseum) 
c. Werken met regionale WO1 bronnen in het voortgezet onderwijs Mieke Heurneman 

(Landschap Erfgoed Utrecht),  Albert Jens (Scholengemeenschap ‘De Breul’) 
d. “Stel je eens voor …”, inleef-opdrachten in de geschiedenisles, Tessa de Leur (Hogeschool van 

Amsterdam) 

Na de workshops vinden twee korte presentaties plaats: 

5. De keizer als stripfiguur, Hennie Vaessen (Pelikaanpers) 
 
In zijn presentatie geeft Hennie uitleg over het ontstaan van het stripboek over 
Wilhelm II. Eerder gaf Pelikaanpers stripboeken uit over de slag bij Arnhem en de 
strijd om de Grebbenberg. Hennie raakte geïntrigeerd door een foto van ex-
keizer Wilhelm II die in juni 1940 een krans legt op de erebegraafplaats op de 
Grebbeberg. Deze foto is de aanzet geweest voor een stripboek over Wilhelm II. 
Hennie geeft uitleg over het ontstaan van het stripboek (het inlezen, doen van 
historisch onderzoek, het schrijven van een verhaal, het maken van de eerste 
schetsen, het uitwerken van de schetsen, het inkleuren). 
 
Aan de hand van zijn stripboeken geeft Hennie workshops op scholen. Het 
stripboek wordt op 25 november 2016 om 16.00 uur op het landgoed van Huis 
Doorn gepresenteerd. 
 

6. De Groote Oorlog door kinderenogen, Stef Deneer & Joris Van Dael 
 
Joris geeft uitleg over Kidscam, een mobiele animatiefilmstudie die in België 
langs de scholen reist. Op de scholen maakt Kidscam met kinderen animatiefilms 
over de Eerste Wereldoorlog. In 2016 won Kidscam de Europa Nostra Award met 
het project ‘De Groote Oorlog door kinderogen’. 
 



Stef en Joris tonen twee films die zij in het kader van project hebben gemaakt. 
 

Afsluiting (17.15 uur) 

Cornelis dank alle sprekers en nodigt iedereen uit voor de borrel in het museumcafé. 

 


