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Op maandag 18 november 2019 voegden ongeveer 30 mensen zich bij elkaar in de filmzaal 

van de ECI Cultuurfabriek te Roermond voor de startbijeenkomst van het educatieve 

programma Reizen in de Tijd in Midden-Limburg. Jolijn Rietbergen en Ben Bregman, beiden 

werkzaam bij Erfgoed Gelderland, kwamen de bezoekers informeren over wat Reizen in de 

Tijd kan bieden aan scholen, gemeenten en culturele aanbieders. Hun boodschap was 

duidelijk: erfgoed verbindt.   

 

Binnen Reizen in de Tijd staan twee vragen centraal: 1.) Wie ben ik?, en 2.) Waar wordt wat 

bewaard? Deze vragen hebben enerzijds te maken met de identiteit van een leerling en hoe 

deze zich verhoudt tot die van anderen, en anderzijds met wat erfgoed is en waar en hoe dit 

erfgoed bewaard wordt. Deze twee thema’s lopen als een rode draad door het programma 

en zijn onderverdeeld in elf algemene thema’s. Ieder individueel thema heeft lesdoelen en 

kerndoelen die aansluiten bij de tijdvakken die op lagere scholen gebruikt worden in de 

geschiedenisles. Dit zijn hele brede thema’s, waardoor iedere school en ieder museum haar 

eigen draai kan geven aan het programma.  

 

Reizen in de Tijd helpt culturele instellingen met het afstemmen van programma’s voor  

scholen. Kort gezegd fungeert dit programma als een online platform waarop een uitgebreide 

keten van cultuur- en erfgoedaanbieders kunnen laten zien welke activiteiten er voor scholen 

allemaal beschikbaar zijn. Deze activiteiten kunnen in de klas worden behandeld door een 

leerkracht of erfgoedaanbieder, maar kunnen ook plaatsvinden op locatie. Om de kwaliteit 

van het onderwijsmateriaal te waarborgen worden deze zorgvuldig geselecteerd aan de 

hand van de normen en eisen van Reizen in de Tijd. Er wordt opgelet dat hetgeen dat wordt 

aangeboden bij een thema binnen Reizen in de Tijd past, welke activiteiten hieraan gelinkt 

kunnen worden, of je daar een actieve werkvorm van kan maken, en hoe de klas begeleid 

gaat worden. Het is namelijk belangrijk dat de begeleiders van de kinderen hun verhaal 

enigszins ‘los’ kunnen laten. De bedoeling is dat de kinderen kunnen meedoen aan een 

interactieve les waarin ze vrij worden gelaten om zelf opdrachten uit te voeren en vragen te 

beantwoorden. Wat een kind immers zelf ontdekt, is hetgeen dat hem of haar ook het beste 

bijblijft! 

 

Om goed met Reizen in de Tijd te kunnen werken kunnen cultuuraanbieders, leerkrachten en 

scholen meedoen aan verschillende trainingen. Erfgoedinstellingen en musea die ter plaatse 

of op school activiteiten begeleiden kunnen bijvoorbeeld meer leren over de juiste aanpak 

van dit soort lessen tijdens de training ‘Van rondleiden naar begeleiden’. Deze training is erg 

intensief, omdat het hier om een bepaalde ‘gedragsverandering’ gaat: je leidt de kinderen 

niet ‘gewoon’ rond, maar laat ze als het ware zichzelf rondleiden. De training voor docenten 

gaat in op het aan de slag gaan met erfgoed in de klas, en hoe ze Reizen in de Tijd aan hun 

lessen kunnen koppelen. Scholen in het algemeen krijgen tijdens hun trainingssessies meer 

te weten over het verwerken van erfgoed in hun algemene curriculum.  

 

Reizen in de Tijd brengt scholen, gemeenten, musea en erfgoedinstellingen bij elkaar om 

datgene te doen dat hen onderling aan elkaar verbindt: het doorgeven van informatie over 

cultuur en erfgoed aan de volgende generatie. Kinderen leren door het programma hoe de 

omgeving waar zij in opgroeien is veranderd, en wat dat betekent voor hun eigen heden en 

toekomst. Zo worden de leerlingen actieve actors in de plaats waar zij wonen. De opdrachten 



die de kinderen uitvoeren in de klas of op locatie laten zien dat erfgoed soms als doel, en 

soms als middel gebruikt kan worden. Deze opdrachten kunnen leraren tevens toepassen in 

verschillende vakgebieden, bijvoorbeeld tijdens de taalles op het moment dat de kinderen 

bezig zijn met het uitbreiden van hun woordenschat. Daarnaast kunnen kinderen door deze 

opdrachten erg veel vaardigheden leren: associaties en verbanden leggen, beargumenteren, 

hun woordenschat vergroten, samenwerken, dingen in de juiste context plaatsen, etc.  

 

Degenen die aanwezig waren bij de presentatie mochten zelf natuurlijk ook opdrachten 

uitvoeren die de leerlingen normaal in de klas doen. Zo kreeg het publiek, verdeeld in 

groepjes, tasjes met vier voorwerpen uitgereikt. Hieruit moest men kiezen welk voorwerp er 

niet bij hoorde, en waarom die andere drie voorwerpen dan juist wel bij elkaar zouden horen. 

Een andere opdracht was het omschrijven van een foto in tweetallen, waarna degene aan 

wie het voorwerp omschreven was aan de hand van foto’s moest kiezen welk voorwerp het 

juiste was. Niet alleen konden de bezoekers zo ontdekken welke vaardigheden leerlingen 

oefenen bij het uitvoeren van een dergelijke opdracht, maar ondervonden zij ook ter plaatse 

het verbindende effect van erfgoed. Ineens zaten wildvreemden namelijk samen te bepalen 

welk stuk speelgoed uit het gekregen tasje nou ècht niet in het rijtje thuishoorde…  

 

Het publiek werd gevraagd om een antwoord te geven op de volgende vraag: wat motiveert 

jou om met leerlingen (in school of een erfgoedinstelling) te werken? Velen gingen positief op 

deze vraag in. Zo bleek dat er zeker behoefte is aan het actief betrekken van leerlingen bij 

erfgoed in Limburg. Daarbij werd ook het verbindende karakter van het programma 

genoemd, dat als zeer waardevol werd ervaren. Reizen in de Tijd is dus succesvol gestart in 

Midden-Limburg.  

 

Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat heel Limburg zich gaat bezig houden met 

kwalitatieve erfgoededucatie. Om te eindigen met een van de ‘Gouden regels’ van Jolijn: 

Heb het lef om je aan te sluiten! Durf je leerlingen mee te nemen naar een plek waar ze 

geschiedenis kunnen meemaken en voelen. Laat ze zien wat hun erfgoed is, en vooral waar 

dat erfgoed voor staat.  

 

 


