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Samenvatting 
 

 
Bij het vak geschiedenis is het belangrijk dat leerlingen met (tegenstrijdige) primaire bronnen werken. Dit 
laat hen zien dat er verschillende perspectieven op de geschiedenis zijn. Ook stimuleert dit het kritisch 
denken en vergroot het de betrokkenheid bij de geschiedenis. In de praktijk van het geschiedenisonderwijs 
blijkt dat het werken met meerdere bronnen niet zo makkelijk is toe te passen. In deze scriptie wil ik me 
richten op educatieprojecten waarbij leerlingen leren werken met (tegenstrijdige) primaire bronnen. Ik wil 
onderzoeken wat de bijdrage van archiefeducatie aan het vak geschiedenis is en hoe die bijdrage 
gerealiseerd kan worden in een educatieproject. Ik zie archiefeducatie als een onderdeel van 
erfgoededucatie, specifiek gericht op archiefstukken.  
 
In deze scriptie wordt allereerst door literatuuronderzoek een theoretisch kader gevormd. Dit kader geeft 
de nodige achtergrondinformatie over hoe archiefeducatie is ontwikkeld en wat verstaan wordt onder de 
educatieve taak van de archiefdienst. Vanaf de jaren vijftig kwam er meer aandacht voor de educatieve 
taak van de archivaris. In de praktijk bleek een gebrek aan personeel en budget het actief voeren van een 
educatiebeleid in de weg te staan. Tot de jaren negentig was samenwerking tussen archiefdiensten en 
scholen belangrijk voor het opzetten van educatieprojecten. Zo vanaf 2000 werd samenwerking met 
andere erfgoedinstellingen belangrijker. Deze trend zet zich ook nu nog door.  
Educatie is geen wettelijk vastgelegde taak, maar vloeit voort uit de taak om archieven openbaar en dus 
ook toegankelijk te maken. Niet iedere archivaris hoeft aan educatie te doen, maar het is wel belangrijk 
dat de educatieve taak is verankerd in iedere archiefbeherende instelling. De archivaris kan in 
educatieprojecten het kritisch denken stimuleren. Door educatie kan de archiefdienst tonen 
maatschappelijk relevant te zijn. Door leerlingen de inhoud en het belang van archieven te laten zien, kan 
de drempel verkleind worden om later een archiefdienst te bezoeken.  
 
Om de bijdrage van archiefeducatie aan het vak geschiedenis te onderzoeken, zijn naast 
literatuuronderzoek interviews afgenomen en drie educatieprojecten geanalyseerd. Uit deze drie soorten 
onderzoek blijkt dat de bijdrage van archiefeducatie aan het vak geschiedenis ligt in zes aspecten:  
 

- Leerlingen kunnen werken aan vaardigheden van ‘historisch redeneren’. De docent kan aangeven 

welke vaardigheden verankerd moeten zijn in het project. Hij kan ook inschatten van welk niveau 

de bronnen moeten zijn in verband met het niveau van de leerlingen.  

- Een project is een samenhangend geheel waarin kennis, vaardigheden en attituden met betrekking 

tot archiefstukken samenkomen. De docent en archivaris bepalen de opzet van het project. Daarin 

kunnen leerlingen hun voorkennis gebruiken, zijn ze actief bij het onderwerp betrokken en werken 

ze aan historische vaardigheden. 

- Leerlingen kunnen zich inleven in het onderwerp van de bron, de maker ervan en de tijd waarin hij 

leefde. Een rondleiding leent zich hier goed voor. Leerlingen komen dan oog in oog met 

archiefstukken.  

- Leerlingen kunnen een historische ervaring beleven door een rondleiding in het archiefdepot en/of 

het werken op de studiezaal van de archiefdienst.  

- Leerlingen kunnen nadenken over wat geschiedenis is en wat primaire bronnen zijn. De archivaris 

kan leerlingen hiervoor meerdere bronnen laten zien met daarin verschillende invalshoeken op de 

geschiedenis. 

- Leerlingen kunnen door te werken met lokale bronnen de geschiedenis van hun omgeving 

verbinden met de landelijke geschiedenis.  

 
Het is belangrijk dat de archivaris de wensen van de geschiedenisdocent voor een educatieproject kent. Zo 
kan een educatieproject gerealiseerd worden dat past bij de belevingswereld van leerlingen en inspeelt op 
de ontwikkelingen in het geschiedenisonderwijs. Op deze manier kan archiefeducatie verankerd worden in 
het geschiedenisonderwijs. 
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Summary 
 
 
An important aspect of history education is learning to work with (contradictory) primary sources. Pupils 
can learn that there are more perspectives on history. They also learn to think critically and are more 
engaged in history. It is not easy to implement the use of various primary sources in the history lesson. In 
my thesis I will focus on an education project in which pupils work with various primary sources. I want to 
research what education in archives can contribute to history education in secondary education and how 
that contribution can be realised in an education project. I consider education in archives as a part of 
heritage education, with archives as educational resource. 
In this thesis I first give a theoretical framework, based on literature. I describe the development of 
education in archives and what the educational task of archival institutions implies. Since the 1950s more 
attention was paid to the educational task of the archivist. A lack of staff and budget for this purpose 
resulted in a passive policy for education. Until the 1990s collaboration between schools and archival 
institutions was important for realising an education project. Since 2000 collaborating with other heritage 
institutions became important and is still meaningful today.  
 
Education in archival institutions is not determined by law, but is a consequence of the task to make 
archives public and as a consequence of that, accessible. Not every archivist has an educational task, but it 
is important that education is a task for every archival institution. The archivist can stimulate pupils to 
think critically. Archival institutions can show their relevance for society through education. Especially for 
pupils, education in archives can lower the threshold to visit an archival institution later on. 
 
To investigate the contribution of education in archives for history education, I studied relevant literature, 
took interviews with experts and analysed three education projects. The result of these three kinds of 
research is a contribution that exists of six elements:  
 

- Pupils can develop skills of historical reasoning. The teacher can determine which skills must be 
anchored in the project. He also can indicate what level of sources match the level of education of 
pupils.  

- A project is a coherent unit in which historical knowledge, skills and attitude related to archival 
documents come together. The archivist and teacher can determine the plan for the project. In 
such a project pupils can use their prior knowledge, are actively engaged with the topic and 
develop historical skills. 

- Pupils can empathize with the subject of the archival document, the maker of it and the time he 
lived. During a guided tour the archivist can tell more about these topics on the basis of archival 
documents. 

- A guided tour in the archival storage and/or working in the study-room can offer pupils a ‘historical 
experience’.  

- Pupils can learn to think about what history is and what primary sources are. For this purpose the 
archivist can show pupils various archival documents that offer various perspectives on occasions 
in history.  

- Pupils can work with local sources which enables them to connect the local history with the 
national history.  

 
It is important that the archivist knows the preconditions of the history teacher for the project. Together 
the archivist and teacher can design an education project that fits the needs of the pupils and responds to 
developments in history education. In this way archival education is directly connected with history 
education.  
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Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
 
Toen het brainstormen over een scriptieonderwerp begon, was archiefeducatie het eerste dat in mij 
opkwam. Ik wilde afstuderen in de richting van archieven en ook iets doen met geschiedenis. De link was 
toen snel gemaakt: educatie als verbinding tussen archieven en het geschiedenisonderwijs op de 
middelbare school. Toen ik me ging inlezen in het onderwerp, werd het me steeds duidelijker dat 
archiefeducatie echt kan bijdragen aan het leren van geschiedenis.  
 
Na vier jaar Reinwardt Academie is het goed om de opgedane kennis te gaan gebruiken. Kennis die ik heb 
opgedaan van de enthousiaste docenten op onze academie, die ik daarvoor hartelijk wil bedanken! Op 
deze academie ligt de nadruk op het omzetten van theoretische, wetenschappelijke kennis in 
praktijkgerichte producten. Dat is ook wat ik voor ogen heb met deze scriptie. Kennis over het 
geschiedenisonderwijs, werken met primaire bronnen, historisch denken en redeneren, de relatie tussen 
archiefdiensten en educatie enz. heb ik omgewerkt tot een praktische handleiding. Hierin heb ik voor 
archivarissen uiteenzet hoe ze de bijdrage van archiefeducatie voor het vak geschiedenis kunnen 
realiseren in een educatieproject. 
 
De schatten die de archieven rijk zijn, moeten ook voor leerlingen toegankelijk zijn. Zij ontdekken pas echt 
wat geschiedenis is, als ze geschiedenis ‘doen’. Ik hoop dat iedere archiefdienst het belang van educatie 
voor het middelbare (geschiedenis)onderwijs inziet en dat de medewerker, met educatie als taak, aan de 
slag kan met de handvaten die ik aanreik. 
 
Van het schrijven van deze scriptie heb ik veel geleerd. Ik heb nu veel beter zicht op vaardigheden die je 
nodig hebt als je met geschiedenis bezig bent. Kritisch denken is een vaardigheid die eigenlijk belangrijk is 
bij alles wat je doet. En daarom is het juist voor een archivaris zo belangrijk om te weten hoe je leerlingen 
bij educatieprojecten kan leren om kritisch te denken. Natuurlijk waren er de lastige momenten tijdens het 
schrijven, vooral het analyseren van de interviews en projecten en het schrijven van de conclusie. En ik ben 
zelfs té enthousiast van start gegaan, gezien het aantal pagina’s dat ik uit deze scriptie heb moeten 
schrappen!  
 
Mijn begeleider Els van den Bent wil ik hartelijk danken voor de gesprekken over deze scriptie en het 
corrigeren van de hoofdstukken. Ook wil ik de prof. dr. Carla van Boxtel bedanken voor haar tijd voor het 
interview en alle anderen: Anneke van Waarden, Idzard van Manen, Jan van Baar, Ivonne Lipsch, Frank de 
Klerk en Willy van Meegen. De docenten Teo van Middelkoop, Stefanie Schipper-Fijma en Paul Brans 
hebben tijd vrijgemaakt om over hun ervaring met een educatieproject te vertellen, allemaal hartelijk 
bedankt! Het afnemen van de interviews was erg verrijkend. Ook wil ik Petra Robben bedanken voor het 
meedenken over de opzet van deze scriptie en Anneke van Waarden die altijd klaar stond met tips. 
Daarnaast wil ik een speciaal woord richten tot Lonneke Snijders, mijn bijzondere studiegenoot! Dank voor 
alle verdiepende gesprekken in het Nationaal Archief, het gezellig samenwerken en ook de persoonlijke 
gesprekken. Deze scriptietijd was zonder jou zeker meer slopend dan opbouwend geweest!  
 
 
 
Marieke Houtekamer 
Amsterdam, juni 2013 
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Onderzoeksmethode 
Voor mijn scriptie heb ik twee soorten onderzoek gebruikt: literatuur- en praktijkonderzoek. Beide soorten 
onderzoek zijn uitgevoerd aan de hand van de eisen die de Reinwardt Academie stelde aan 
bronnenonderzoek en empirisch onderzoek. Bij bronnenonderzoek heb ik literatuur bestudeerd en 
geanalyseerd. Daarnaast heb ik empirisch onderzoek gedaan in de vorm van het afnemen van interviews 
en het analyseren van drie educatieprojecten. Empirisch onderzoek bestond uit het verzamelen en het 
analyseren van data en het beschrijven van de resultaten.1  

 

Literatuuronderzoek  
 
Door middel van literatuuronderzoek heb ik een theoretisch kader voor archiefeducatie geschetst, dat u 
vindt in de eerste zeven hoofdstukken. Dit kader is van belang om de ontwikkelingen op het gebied van 
archiefeducatie aan te geven en om helder te krijgen wat de taak van de archivaris is als het gaat om 
archiefeducatie. Door vier weken literatuuronderzoek heb ik een basis aan kennis opgedaan die ik heb 
gebruikt voor het interviewen van de drie deskundigen die zich bezighouden met erfgoed- en 
archiefeducatie. Ik heb literatuur bestudeerd over erfgoededucatie, het geschiedenisonderwijs (en de 
samenhang tussen deze twee gebieden), betekenisgeving aan archiefstukken, de bijdrage van 
archiefeducatie aan het geschiedenisonderwijs en de meerwaarde van archiefeducatie voor de 
archiefdienst.  

  
Empirisch onderzoek 

 
Interviews 
Ik heb drie deskundigen geïnterviewd die kennis hebben van erfgoed- en archiefeducatie en daarnaast drie 
educatoren2 die een educatieproject hebben opgezet. De vragen voor de deskundigen en educatoren zijn 
enigszins anders. Bij deskundigen heb ik vooral naar hun meningen en ervaringen gevraagd. Bij de 
educatoren heb ik vooral gevraagd naar de manier waarop ze een educatief project hebben opgezet. 
Desondanks zijn een groot aantal vragen hetzelfde wat een vergelijking tussen de resultaten van 
deskundigen en educatoren mogelijk maakte. In de onderstaande tabel ziet u een schematisch weergave 
van de zes interviews. In bijlage 1 vindt u de vragen die de basis vormden voor de interviews.  
 
 

 Interviews met deskundigen  Interviews met educatoren over een specifiek 
educatieproject 

Carla van Boxtel, hoogleraar Historische 
Cultuur en Educatie aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. 
Anneke van Waarden, archivaris en educator 
bij het Zeeuws Archief. 
Idzard van Manen, gespecialiseerd in het 
ontwerpen van erfgoedprojecten voor o.a. het 
voortgezet onderwijs. 

Jan van Baar, educator bij het Regionaal Archief 
Alkmaar. 
Ivonne Lipsch, educator en cultuurhistoricus bij 
het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. 
Frank de Klerk (archivaris) en Willy van Meegen 
(educator) van het gemeentearchief Goes. 

 
Bij de keuze voor een interview met een educator heb ik gekeken of de archiefdienst waar hij/zij werkzaam 
is educatieprojecten aanbiedt die ik kan analyseren. Tijdens interviews met educatoren heb ik vragen 
gesteld over het specifieke project. Deze informatie heb ik gebruikt voor het analyseren van de projecten 
(zie hieronder). 

                                                           
1
 Crezee en Borghuis. ‘Leertaak Afstuderen. Blok: 4.3 en 4.4’ Amsterdam: Reinwardt Academie, 2013. Geraadpleegd: 1 mei 2013 

via Blackboard. 
2
 Ik heb ook één archivaris geïnterviewd, namelijk Frank de Klerk. Omdat het overwegend om educatoren gaat, houd ik deze term 

aan.  
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De interviews zijn semigestructureerd opgesteld, omdat ik een aantal vragen als leidraad wilde gebruiken 
voor alle interviews met deskundigen, educatoren en docenten. Tijdens de interviews heb ik enigszins 
kunnen afwijken van de opgestelde vragenlijst, zodat ik zo goed mogelijk kon aansluiten bij de context van 
de geïnterviewde. Het opstellen van vragen als leidraad voor alle interviews maakte het mogelijk om deze 
‘gedeelde’ vragen van alle geïnterviewden met elkaar te vergelijken. Op deze manier heb ik ook 
makkelijker de verschillen in antwoorden tussen de geïnterviewden kunnen ontdekken.3  

 
Analyse van drie educatieprojecten 
Ik heb drie educatieprojecten geanalyseerd (waarover ik de educator al had geïnterviewd). Bij elk 
educatieproject heb ik ook een docent geïnterviewd. Zo kon ik onderzoeken hoe (methode) en waarmee 
(de bronnen) de educator het project heeft opgebouwd en hoe de docent het project heeft gebruikt in de 
les en wat hij/zij ziet als de meerwaarde van het project voor het vak geschiedenis. 
 

Doelgroep projecten 
Bij het analyseren van de projecten wilde ik dat één factor hetzelfde zou zijn, namelijk het niveau. Dit 
moest het met elkaar vergelijken van de projecten vergemakkelijken. Alle geanalyseerde projecten waren 
van havo/vwo niveau. De projecten zijn uitgevoerd in diverse klassen. Dat maakte het mogelijk om te 
bekijken hoe de bijdrage van een project voor het vak geschiedenis verandert als het project voor een 
hogere klas bedoeld is.  
De interviews met educatoren zijn zodanig opgesteld dat ze op een aantal vragen vergeleken kunnen 
worden met de interviews met docenten. In bijlage 1 vindt u de vragen die de basis waren voor de 
interviews met docenten. De interviews met docenten zijn niet helemaal uitgeschreven, omdat ze alleen 
zijn bedoeld om de projecten op bepaalde punten te analyseren. De betreffende vragen zijn uitgewerkt bij 
de analyse van de projecten en in bijlage 6. Hieronder vindt u de punten waarop de educatieprojecten zijn 
geanalyseerd: 
 

Interviews met educatoren  Interviews met docenten Educatieproject: niveau en 
klas 

Jan van Baar Stefanie Schipper-Fijma Vwo 4 

Ivonne Lipsch Paul Brans Havo-vwo 1 

Frank de Klerk/Willy van Meegen Teo van Middelkoop Vwo 5 

 
Inbreng van de docent en de educator bij het opzetten van het project 
Docent: doel van het project 
Docent: randvoorwaarden 
Archiefdienst: manier van selecteren van primaire bronnen 
 
Uitvoeren van het project 
Docent: voorbereiding en geven van aanwijzingen voor brongebruik door leerlingen  
Uitvoering van en reflectie op het project 
 
Conclusie: bijdrage van het project aan het vak geschiedenis en realisering van die bijdrage 
Educator en docent: ideeën over meerwaarde van het project voor het vak geschiedenis 
Bijdrage van het project aan het vak geschiedenis: beoordeling op basis van het leerplan geschiedenis  
Realisering van de bijdrage in het project 

 
Bijdrage aan het vak geschiedenis operationaliseren  
Van de drie educatieprojecten heb ik in kaart gebracht wat ze bijdragen aan het vak geschiedenis. Met die 
bijdrage doel ik op alles wat leerlingen van deze projecten leren wat relevant is voor het vak geschiedenis. 
Ik heb die bijdrage aan de hand van een ‘instrument’ onderzocht, namelijk het leerplan voor het vak 
geschiedenis. Het leerplan geeft inzicht in het brede spectrum van wat leerlingen moeten leren voor dit 

                                                           
3
 Saunders e.a. Methoden en technieken van onderzoek: 293-295.  
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vak: historische houding, vaardigheden en kennis. Aan de hand van het leerplan heb ik gekeken hoe het 
educatieproject de leerlingen concreet heeft geholpen met het opdoen van kennis en het werken aan 
vaardigheden en een historische houding. In de leerplannen komen ook vaardigheden van ‘historisch 
redeneren’ terug. Daarom leek me het niet nodig om de educatieprojecten nog apart te analyseren op het 
werken aan vaardigheden van ‘historisch redeneren’ wat eerst wel mijn idee was. De vaardigheden van 
‘historisch redeneren’ die uit het leerplan naar voren komen, zijn bij de analyse genoemd. Ik heb een 
leerplan voor de onderbouw havo en vwo en een leerplan voor de tweede fase havo en vwo gebruik. Zo 
kan ik de projecten beoordelen op het niveau van de leerlingen, wat met de vaardigheden van ‘historisch 
redeneren’ niet kan. Deze zijn namelijk niet gedifferentieerd naar onderwijsniveau. 

 
Eigen interpretatie bij de analyse 
Het toetsen van de projecten aan het leerplan is subjectief en beperkt. Of een bepaalde historische 
vaardigheid uit het leerplan terugkomt in het project is niet altijd duidelijk vast te stellen, omdat ik de 
resultaten van leerlingen niet heb gezien. Ik heb ook geen inzicht in de denkstappen die leerlingen hebben 
gevolgd tijdens het project. De leerlingen zouden het meest nauwkeurig kunnen aangeven welke 
vaardigheden aan bod zijn gekomen in het project. Ik kan dus alleen op basis van de opdrachtomschrijving, 
het interview met de educator en de docent aangeven aan welke vaardigheden leerlingen hebben 
gewerkt. Het kan zijn dat ik denk dat leerlingen aan een bepaalde vaardigheid hebben gewerkt, maar dat 
dit niet het geval is. Bij het lezen van de analyses van de projecten is het goed om dat te beseffen. Het 
maken van een analyse van de projecten is zeker mogelijk, maar kent dus beperkingen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 

Inleiding  
 

Waar gaat het onderzoek over? 
In dit onderzoek staat archiefeducatie centraal. Met archiefeducatie in dit onderzoek wordt vooral het 
ontwikkelen van educatieprojecten door archiefdiensten bedoeld die bestemd zijn voor het vak 
geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Ik heb voor het vak geschiedenis gekozen, omdat bij dit vak het 
werken met archiefstukken belangrijk is. Archiefstukken kunnen zeker een rol spelen bij vakken als 
aardrijkskunde en ckv, maar bij het vak geschiedenis kunnen leerlingen door middel van archiefstukken 
zich ervan bewust worden dat geschiedenis gebaseerd is op primaire bronnen uit het archief. Leerlingen 
denken vaak dat geschiedenis een opeenvolging van feiten is die samen een zekere uitkomst vormen. Dat 
komt doordat meestal alleen het tekstboek gebruikt wordt, waarin maar één verhaal staat: ‘hèt verhaal’. 
Om dit probleem aan te pakken, wordt door de National Center for History in the Schools aangeraden om 
meerdere bronnen dan alleen het tekstboek te gebruiken. Leerlingen moeten leren dat geschreven 
geschiedenis een dialoog is tussen historici, niet alleen over wat gebeurde, maar ook over het waarom en 
hoe van gebeurtenissen. 4 
 
Dat er nog meer argumenten zijn om primaire bronnen in de geschiedenisles te gebruiken, laat een artikel 
zien over onderzoek door de Specifieke Lerarenopleiding Geschiedenis van de K.U. Leuven. Het artikel gaat 
over onderzoek naar het interpreteren van historische bronnen in de geschiedenisles en noemt 
verschillende argumenten om met historische bronnen te werken:  

“[…] het verlevendigen van de les, het aanscherpen van de kritische zin, het oefenen van 
zelfstandig werk, het stimuleren van talige en visuele competenties, het bevorderen van de 
historische empathie, het proeven van de wetenschappelijke discipline, het actief participeren in 
de constructie van kennis, het leren historisch redeneren.”  

Er wordt in het artikel wel meteen een noot geplaatst bij deze reeks beoogde voordelen van het werken 
met primaire bronnen. De argumenten voor het werken met primaire bronnen moesten namelijk steeds 
opnieuw onder de aandacht worden gebracht wat volgens de auteurs wijst op een “zekere 
weerbarstigheid van de onderwijspraktijk”.5  
 

Waarom is dit onderzoek nodig? 
Dat werken met primaire bronnen belangrijk is voor het geschiedenisonderwijs, wordt door verschillende 
auteurs onderstreept. Hierboven heb ik één voorbeeld genoemd. In het artikel ‘Geschiedenis als 
competentie’ wordt vermeld dat het historisch redeneren aan de hand van (tegenstrijdige) primaire 
bronnen om de leerlingen kennis te laten nemen van een bepaald onderwerp, in de praktijk weinig 
voorkomt. Volgens de auteur is dat jammer. “Onderzoek […] heeft namelijk aangetoond dat wanneer 
leerlingen opdrachten moeten maken bij teksten die met elkaar in tegenspraak zijn, de resultaten op een 
toets significant beter worden”. 6 In hoofdstuk 5 komen nog meer redenen aan bod waarom het werken 
met primaire bronnen nuttig is voor leerlingen.  
 
Er loopt momenteel een onderzoek naar erfgoededucatie, uitgevoerd door onderzoekers van het Center 
for Historical Culture aan de Erasmus Universiteit. In de nu al verschenen publicaties worden vanuit de 
theorie handreikingen gegeven voor de manier waarop erfgoededucatie in de praktijk gestalte kan krijgen 
binnen het geschiedenisonderwijs. Dit onderzoek biedt naar mijn idee zeker bruikbare inzichten voor de 
manier waarop ook archiefeducatie in de praktijk toegepast kan worden. In mijn onderzoek wil ik naast 
resultaten van dit onderzoek ook andere theorieën gebruiken die informatie geven over hoe leerlingen 
kunnen leren om goed met primaire bronnen te werken. Al die bruikbare aanwijzingen wil ik bundelen in 
een praktijkgerichte handleiding voor archiefdiensten hoe ze de bijdrage van archiefeducatie aan het vak 

                                                           
4
 National Center for History in the Schools. ‘Historical analysis and interpretation’ www.nchs.ucla.edu. National Center for History 

in the Schools. Geraadpleegd: 20 februari 2013 <http://www.nchs.ucla.edu/Standards/historical-thinking-standards-1/3.-
historical-analysis-and-interpretation>. Deze instelling zet zich in voor het toerusten van docenten met materiaal dat studenten 
interesseert om de geschiedenis van de V.S. en de wereld te ontdekken, voor de professionele ontwikkeling van docenten en voor 
scholen om hun geschiedeniscurriculum verder te ontwikkelen.  
5
 Kohlbacher, Boonen en Wils. ‘Dit is brood gaan kopen’: 1. 

6
 Van der Kaap. ‘Geschiedenis als competentie’: 1.  
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geschiedenis gestalte kunnen geven in een educatieproject. Een andere, belangrijke component in mijn 
onderzoek is de rol van de archivaris. In de erfgoedwereld is het geen vraag of het maken van educatieve 
producten voor het publiek bij het takenpakket van een instelling hoort. Voor een archiefdienst is dit denk 
ik niet vanzelfsprekend. De volgende onderwerpen komen aan bod: in hoeverre educatie een taak is van 
archiefdiensten, waar een archivaris op kan letten bij het selecteren van archiefstukken, hoe de archivaris 
zijn expertise kan inzetten bij het maken van een educatieproject en wat educatieprojecten voor het 
onderwijs bijdragen aan het bestaan van de archiefdienst.  
 
De probleemsituatie in de praktijk is dus dat werken met primaire bronnen belangrijk is voor het 
geschiedenisonderwijs, maar dat het in de praktijk vaak nog weinig gebeurt (afgezien van het werken met 
primaire bronnen in het werkboek). Dat komt omdat het lastig is om werken met primaire bronnen 
concreet gestalte te geven.  
 

Doelgroep en eindresultaat 
Deze scriptie is in de eerste plaats bedoeld voor archiefdiensten om een handreiking te doen om de 
bijdrage van archiefeducatie voor het vak geschiedenis in een educatieproject te kunnen realiseren. Het 
gaat erom dat de archivaris of educator samen met de geschiedenisdocent een educatief project kan 
opzetten dat goed functioneert. Daarnaast geeft deze scriptie geschiedenisdocenten inzicht in wat de 
bijdrage is van archiefeducatie aan de inhoud van het vak geschiedenis.  
 

Archivaris, educator… 
In mijn scriptie zal ik het voortdurend hebben over de archivaris en het doen aan educatie. Dit mag breder 
getrokken worden naar de archiefdienst zelf. Het gaat erom dat men in de archiefdienst zich bewust is van 
het nut van educatie. Als educatoren educatieactiviteiten uitvoeren, kan voor archivaris educator gelezen 
worden of eenieder die educatie als taak heeft. Om het eenvoudig te houden, spreek ik in mijn scriptie 
archivarissen aan als man, maar vanzelf doel ik ook op vrouwelijke archivarissen.  
 

De hoofdvraag 
De hoofdvraag is: wat kan archiefeducatie bijdragen aan het vak geschiedenis op het voortgezet onderwijs 
en hoe kan deze bijdrage gerealiseerd worden in een educatieproject? 
 
Het woordje ‘kan’ in de hoofdvraag duidt op het onderzoeken van de hoogste haalbare bijdrage van 
archiefeducatie aan het vak geschiedenis. Die hoogst haalbare bijdrage is vooral gebaseerd op theorie. In 
het tweede deel van de hoofdvraag gaat het om de mogelijkheden die er zijn om die hoogste haalbare 
bijdrage in een project te realiseren. Bij het analyseren van de projecten zal ik kijken naar de hoogste 
haalbare bijdrage van het project aan het vak geschiedenis en hoe die bijdrage is gerealiseerd. 
 
De deelvragen zijn te zien in de inhoudsopgave en worden hieronder besproken in de leeswijzer. 
 

Projectgrenzen  
Wat valt er precies binnen 
Hoewel mijn project gaat over archiefeducatie, zal ik ook kijken naar de relatie tussen erfgoededucatie en 
het geschiedenisonderwijs en de bijdrage ervan voor het geschiedenisonderwijs (zie hoofdstuk 1). Er loopt 
momenteel onderzoek naar erfgoededucatie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Daarvan zal ik 
bekijken welke didactische uitgangspunten ook voor archiefeducatie van toepassing kunnen zijn. Ik zal 
verder niet uitgebreid ingaan op didactische uitgangspunten voor erfgoededucatie.  
 

Wat valt er precies buiten 
In Engeland zijn archiefdiensten veel bezig met het maken van educatieprogramma’s voor middelbare 
scholieren. Ik ga geen vergelijking maken tussen archiefdiensten in Engeland en Nederland over de manier 
hoe archiefeducatie aan middelbare scholieren wordt aangeboden.  
Ik zal ook geen uitgebreide analyse maken van de huidige situatie van archiefeducatie in Nederland of 
Engeland en de aansluiting daarvan op het geschiedenisonderwijs.  
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Wat valt op de grens 
Als ik kijk naar de bijdrage van archiefeducatie aan het vak geschiedenis kijk ik wel naar de best practices 
die archiefdiensten in o.a. Engeland toepassen. Deze vindt u in bijlage 2. 
Omgevingsonderwijs is een interessante invalshoek voor mijn project: op welke manier kan 
archiefeducatie worden ingezet om leerlingen meer over hun omgeving te laten leren? Ik zal niet apart 
ingaan op omgevingsonderwijs, maar het kan zijdelings aan de orde komen.  
 

Leeswijzer 
De hoofdvraag is: wat kan archiefeducatie bijdragen aan het vak geschiedenis op het voortgezet onderwijs 
en hoe kan deze bijdrage gerealiseerd worden in een educatieproject? 
 

Literatuuronderzoek 
Deze scriptie bestaat uit verschillende onderdelen. De hoofdvraag zelf geeft de twee lijnen weer die in mijn 
scriptie terugkomen. De eerste vraag is wat archiefeducatie bijdraagt aan het vak geschiedenis op het 
voortgezet onderwijs. Hierover gaan vooral de hoofdstukken 6 en 7, maar ook de eerste twee 
hoofdstukken zijn belangrijk, omdat hierin ontwikkelingen van erfgoed- en archiefeducatie worden 
geschetst. De andere lijn is de vraag hoe deze bijdrage kan worden gerealiseerd in een educatieproject. 
Deze vraag komt terug in meerdere hoofdstukken. Om deze vraag te beantwoorden is kennis nodig van 
wat de educatieve taak van de archivaris inhoudt en hoe die vorm krijgt bij een educatieproject (hoofdstuk 
3) en ook kennis van het vak geschiedenis en de bijdrage van archiefeducatie aan het vak (hoofdstukken 5 
en 6). Mijn scriptie is als het ware ingedeeld in thema’s waar verschillende hoofdstukken onder vallen. Kort 
geef ik nu per ‘thema’ de inhoud van de hoofdstukken weer.  
 
Hoofdstukken 1 en 2 Achtergrondkennis van erfgoed- en archiefeducatie 
Om inzicht te krijgen in de twee hoofdthema’s van deze scriptie, namelijk archiefeducatie en 
geschiedenisonderwijs, begint deze scriptie met een hoofdstuk over de relatie tussen erfgoededucatie en 
geschiedenisonderwijs. In hoofdstuk 2 zoom ik in op een onderdeel van erfgoededucatie, namelijk 
archiefeducatie. Het is voor het begrijpen van deze scriptie belangrijk om zicht te hebben op de inhoud van 
het begrip archiefeducatie en op de manier waarop archiefeducatie zich in de praktijk heeft ontwikkeld.  
 
Hoofdstukken 3-4 De archivaris en een educatieproject 
Nadat in het tweede hoofdstuk de ontwikkeling van archiefeducatie aan bod is gekomen, komt in 
hoofdstuk 3 de vraag naar voren wat de educatieve taak van de archivaris inhoudt. Als een archivaris zich 
bezighoudt met educatie, is het selecteren van primaire bronnen een wezenlijk onderdeel van de 
educatieve taak. Daarom kijk ik naar de aandachtspunten bij het selecteren van primaire bronnen voor 
educatiedoeleinden. Hoofdstuk 4 behandelt de vraag op welke manier er aan archiefstukken betekenis 
wordt gegeven (in een educatief project). In feite is dit hoofdstuk een vervolg op het vorige hoofdstuk. 
Immers, door primaire bronnen te selecteren wordt er betekenis aan gegeven.  
 
Hoofdstukken 5-6 Het vak geschiedenis en wat archiefeducatie daaraan kan bijdragen 
In hoofdstuk 5 ga in op het doel van het werken met primaire bronnen, wat primaire bronnen zijn en aan 
welke vaardigheden leerlingen moeten werken bij het vak geschiedenis, in het bijzonder de vaardigheid 
‘werken met bronnen’. In hoofdstuk 6 zal aan bod komen wat archiefeducatie bijdraagt aan het vak 
geschiedenis op het gebied van het werken met primaire bronnen en ook wat betreft het zicht krijgen op 
wat geschiedenis is.  
 
Hoofdstuk 7 De meerwaarde van archiefeducatie voor archiefdiensten  
Deze scriptie is allereerst bedoeld voor archiefdiensten. Daarom wil ik in dit hoofdstuk stilstaan bij wat 
educatieprojecten voor het onderwijs bijdragen aan het bestaan van archiefdienst. Dit hoofdstuk is een 
meer reflectief hoofdstuk.  
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Praktijkonderzoek  
In de hoofdstukken 8 en 9 worden de 6 interviews en de 3 educatieprojecten geanalyseerd. 
 

Conclusie 
In hoofdstuk 10 vindt u de conclusie. Ik schets allereerst de bijdrage van archiefeducatie aan het vak 
geschiedenis. Daarna kijk ik naar de inbreng van de docent en de archivaris om die bijdrage te realiseren in 
een educatieproject. De resultaten geef ik weer in een handleiding. 
 

Bijlagen 
Tot slot zijn er de bijlagen waarin achtergrondinformatie over diverse onderwerpen wordt gegeven.  

 
 
Definities en afkortingen in mijn scriptie 
 

Archiefdienst: organisatieonderdeel belast met het archiefbeheer.7  
 
Archivaris: ieder die belast is met of bevoegd is tot archiefbewerking en beschikbaarstelling 
van archiefbescheiden. 8 
 
Archiefstuk: document, ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder 
de persoon, groep personen of organisatie die het heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn of 
haar activiteiten, zijn of haar taken of ter handhaving van zijn of haar rechten.9 
 
Archief: geheel van archiefbescheiden, ontvangen of opgemaakt door een persoon, 
groep personen of organisatie.10 
 
Archiefdepot: ruimte bestemd voor de bewaring van archiefbescheiden.11 
 
Educatieproject: in mijn scriptie bedoel ik met de term ‘educatieproject’ iedere vorm van archiefeducatie 
voor het vak geschiedenis op het voortgezet onderwijs. 
 
GAG: Gemeentearchief Goes 
 
RHCe: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 
 
RAA: Regionaal Archief Alkmaar 
 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
7
 Den Teuling. Archiefterminologie: lemma 173. 

8
 Ibidem: lemma 174. 

9
 Ibidem: lemma 8. 

10
 Ibidem: lemma 10. 

11
 Ibidem: lemma 153. 
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Hoofdstuk 1 Erfgoededucatie en geschiedenisonderwijs 
 
In dit hoofdstuk staat de volgende vraag centraal: wat is de inhoudelijke relatie tussen erfgoededucatie en 
het geschiedenisonderwijs en wat is de betekenis ervan voor het geschiedenisonderwijs? 

 
Als eerste kijk ik naar de verhouding tussen erfgoed en geschiedwetenschap. Hier vanuit worden lijnen 
doorgetrokken naar de verhouding tussen erfgoededucatie en het geschiedenisonderwijs. Ik zal ook 
aanstippen hoe erfgoededucatie kan aansluiten bij de lesmethode van het vak geschiedenis. Tot slot ga ik 
in op de vraag wat erfgoededucatie kan betekenen voor het geschiedenisonderwijs. Dit eerste hoofdstuk 
legt de basis voor de theoretische plaats van archiefeducatie in het geschiedenisonderwijs. 
 

1.1 Wat is de inhoudelijke relatie tussen erfgoededucatie en het 
geschiedenisonderwijs? 

 
In het artikel ‘Zie, denk, voel, vraag, spreek, hoor en verwonder. Afstand en nabijheid in het 
geschiedenisonderwijs’ gaan drie onderzoekers van het NWO programma Heritage Education in op deze vraag. 
De drie onderzoekers hebben een (zeer voorlopige) werkdefinitie van erfgoededucatie opgesteld:  

“erfgoededucatie is gericht op de versterking van cultureel en historisch besef aan de hand van materiële 
en immateriële sporen als primaire instructiebron.”12 

 
Bij erfgoededucatieprojecten wordt er geprobeerd om jongeren te interesseren voor geschiedenis door 
tegemoet te komen aan het verlangen naar nabijheid en het opwekken van verwondering en 
nieuwsgierigheid. Op deze manier moet het verleden voor hen bruikbaar en betekenisvol worden. Door 
het verleden als herkenbaar, tastbaar en invoelbaar te presenteren, wordt nabijheid gesuggereerd. Door 
voorstellingen van een verleden dat ver weg, vreemd en exotisch is, worden verwondering en 
nieuwsgierigheid naar boven gehaald. Erfgoedinstellingen geven door het inzetten van ‘erfgoededucatie’, 
soms in samenwerking met scholen, vorm aan een nieuwe manier van publieksgerichte geschiedenis. 13  
 

Verhouding van erfgoed(educatie) tot geschiedenis 
Volgens sommigen staat de bovenstaande publieksgerichte erfgoedbenadering haaks op het 
geschiedenisonderwijs. Volgens Klein, Grever en Van Boxtel gaan deze mensen uit van een tegenstelling 
tussen “(kritische) geschiedenis en (verheerlijkend) erfgoed” van David Lowenthal.14 Hier openbaart zich 
de tegenstelling tussen het historische (disciplinaire) en bruikbare (publieke) verleden. Bij de disciplinaire 
benadering hoort het besef van temporaliteit van alle kennis, het inzicht dat het verleden wezenlijk anders 
is. Het historische verleden is een product van kritische studie naar bewust en onbewust nagelaten 
primaire en secundaire bronnen. Bij een publieke omgang met het verleden richt men zich op wat 
herkenbaar, continu en betekenisvol is voor vandaag, op persoonlijke en collectieve 
identiteitsconstructies.15 Tegenwoordig bezinnen historici zich op de verhouding tussen de disciplinaire en 
de publieke omgang met het verleden.  
De 19de eeuwse betekenis van erfgoed was gelinkt aan objecten en gebouwen die hoorden bij nationale 
zelfbeelden, gedragen door een culturele elite. Er wordt vandaag de dag afgerekend met de natie die eigen 
erfgoed heeft: dit wordt gezien als een historische constructie. Erfgoed wordt dus niet meer gezien in het 
kader van de negentiende eeuwse verheerlijking van de natiegeschiedenis. De tegenstelling tussen 
geschiedenis als kritische studie naar het verleden en erfgoed als instrument om betekenis te construeren 
in het heden, is vervaagd.16 Erfgoed in een nieuwe betekenis heeft oog voor dynamiek, namelijk voor 
actieve betekenisgeving, het performatieve karakter ervan en het publieke debat erover. In Nederland 
pleit Willem Frijhoff voor een dynamische benadering, waarbij hij ervan uitgaat dat de betekenis van 
erfgoed niet vastligt, maar onderhandelbaar is. Erfgoed omvat nu een algemeen cultureel proces dat niet 

                                                           
12

 Klein, Grever en Van Boxtel. ‘Zie, denk, voel, vraag, spreek, hoor en verwonder’: 382. 
13

 Ibidem: 381. 
14

 Citaat van D. Lowenthal, geciteerd naar Klein, Grever en Van Boxtel. ‘Zie, denk, voel, vraag, spreek, hoor en verwonder’: 382. 
15

 Citaat van D. Lowenthal, geciteerd naar ibidem: 383. 
16

 Ibidem: 383. 
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alleen is bestemd voor de elite, maar waarin jonge generaties van verschillende culturele achtergronden 
deel aan kunnen nemen. 17 De vakhistoricus moet volgens Frijhoff een betrokken maar afstandelijke 
houding aannemen, in tegenstelling tot de erfgoedspecialist. Het dynamisch benaderen van erfgoed en 
cultuur heeft invloed op de manier waarop onderwijs over het verleden aan jongeren (en kinderen) wordt 
gegeven. Docenten en educatieve medewerkers treden niet op als performer, maar nemen een meer 
mediërende rol op zich waarbij oog is voor zowel het nabij brengen van geschiedenis als het op afstand 
(kritisch) beschouwen ervan.18 
 

Heden en verleden, afstand en nabijheid 
In beleid rondom erfgoededucatie wordt de nadruk gelegd op de functie die het verleden kan hebben voor 
het heden, terwijl bij geschiedenisonderwijs juist meer afstand wordt genomen ten opzichte van het 
heden. Wel wordt het heden gebruikt ter illustratie van historische onderwerpen en kan het zo leerlingen 
motiveren. Bij invalshoeken die tegenover elkaar staan, vinden docenten het lastig om op een goede 
manier te reageren. Er is dan veel kennis nodig van al die verschillende perspectieven en gevoelige zaken 
om wat zich in het verleden afspeelde actueel te maken, zonder ‘in platte vergelijkingen in de tijd en 
anachronismen te vervallen.’19 Klein, Grever en Van Boxtel hebben daartoe een analysekader ‘Vijf 
dimensies van afstand en nabijheid’ ontworpen om bovenstaande problematiek de helpende hand te 
bieden. Het onderscheid tussen de vijf dimensies is er één van analytische aard, omdat de dimensies in de 
praktijk ‘elkaar kruisen of in elkaars verlengde liggen’. De vijf dimensies zijn tijd, personage, verbeelding, 
plaats en betrokkenheid.  
 

- tijd: in hoeverre historische verschijnselen worden gepresenteerd in isolement of als onderdeel van een 
tot in het heden doorlopend proces (discontinuïteit - continuïteit); 

- personage: in hoeverre personen figureren in al hun menselijkheid vanuit een historische context of als 
tijdloos (im-)moreel voorbeeld (verschil- identiteit);  

- verbeelding: in hoeverre taal en beeld het verleden abstraheren of vanuit concrete voorbeelden 
presenteren (abstract - concreet); 

- plaats: in hoeverre het verleden geografisch ver weg is of (virtueel) waarneembaar in de eigen 
leefomgeving (ver- dichtbij); 

- betrokkenheid: in hoeverre het publiek als toeschouwer en toehoorder wordt toegelaten of als 
deelnemer wordt aangezet tot beleving en betekenisgeving (passief- actief). 20 

 

De verbinding van erfgoededucatie met het vak geschiedenis 
Erfgoededucatie is in het voortgezet onderwijs versnipperd over de kerndoelen voor geschiedenis, 
aardrijkskunde, godsdienst en levensbeschouwing en culturele en kunstzinnige vorming. Erfgoededucatie 
is daardoor niet sterk verbonden met geschiedenis.21 Daarom wil ik nu kijken naar de manier waarop 
erfgoededucatie inhoudelijk kan worden ingebed in het vak geschiedenis, waarbij de mogelijkheden die 
omgevingsonderwijs daarvoor biedt, aan bod komen.  
 

Erfgoededucatie en omgevingsonderwijs 
Als cultureel erfgoed in de les wordt ingezet, impliceert dat ook het ondernemen van activiteiten buiten de 
eigen schoolomgeving. Daarmee kunnen doelstellingen voor één specifiek vak, maar ook voor meerdere 
vakken gehaald worden. De verwachting is dat bij het bezoeken van erfgoed in de directe buurt van de 
school, de leerstof beter bij de leerlingen blijft hangen.22 Het is met cultureel erfgoed goed mogelijk om 
aan te sluiten bij de ‘leef-en belevingswereld’ van de leerlingen. Erfgoed dat zich bevindt in de directe 
buurt waar leerlingen zijn opgegroeid en waarmee ze een band hebben, kan een goede ingang zijn voor 
onderwijs. Dat komt omdat leerlingen vaak geïnteresseerd zijn in dit erfgoed en zich er daarom meer bij 
betrokken voelen. Volgens de geïnterviewde docenten in het onderzoek van het SCO-Kohnstamm Instituut 

                                                           
17

 Citaat van W. Frijhoff, geciteerd naar Klein, Grever en Van Boxtel. ‘Zie, denk, voel, vraag, spreek, hoor en verwonder’: 384. 
18

 Ibidem.  
19

 Ibidem: 387. 
20

 Ibidem: 387-388. 
21

 Citaat van P. van der Zant, geciteerd naar Klein, Grever en Van Boxtel. ‘Zie, denk, voel, vraag, spreek, hoor en verwonder’: 386.  
22

 Haanstra en Oud. Cultureel erfgoed in het onderwijs: 14. 
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doen leerlingen meer ervaringen op dan in de les. Er kan in de les ook gebruik worden gemaakt van 
erfgoed dat niet uit de directe omgeving van de leerling komt. Het werken met erfgoed is niet gebonden 
aan de eigen regio.23  
Een ander voordeel is dat cultureel erfgoed in de nabije omgeving makkelijk en snel te bereiken is. 
Leerlingen kunnen direct in de eigen omgeving aan de slag. Het hangt wel af van de mate waarin leerlingen 
mobiel zijn om in een groter of kleiner gebied hun opdrachten te maken. Daarmee hangt ook samen 
hoeveel cultureel erfgoed leerlingen tot hun beschikking hebben.24 Volgens Haanstra en Oud is het 
praktisch gezien met het oog op beperkingen wat betreft personeel, materiële en financiële middelen ‘het 
meest haalbaar om bij de directe omgeving van de school aan te sluiten’.25  
 

Archiefeducatie en omgevingsonderwijs 
Bij archiefeducatie kan er bijvoorbeeld worden uitgegaan van een gebouw, een straat of een wijk die zich 
dicht in de buurt van leerlingen bevindt. Ook kan een gebeurtenis die in de leefomgeving van de leerlingen 
heeft plaatsgevonden als uitgangspunt worden genomen of kan de bewonersgeschiedenis worden 
uitgezocht. Leerlingen kunnen dan aan de hand van primaire bronnen onderzoek doen. Daarbij kan de 
omgeving zoals die er nu uit ziet, er direct bij betrokken worden door bijvoorbeeld foto’s of filmpjes ervan 
te maken, mensen te interviewen over de plek enz. In hoeverre er aansluiting kan plaatsvinden met de 
lesstof, ligt aan de keuze voor het object dat wordt onderzocht. Er kan gekozen worden om niet zozeer de 
lesstof centraal te stellen, maar de vaardigheden. Maar er zijn ook mogelijkheden om de lesstof uit de 
methode concreet te maken door een gebeurtenis of ontwikkeling te onderzoeken die landelijk ook 
plaatsvond.  
 

1.2 Wat is betekenis van erfgoededucatie voor het geschiedenisonderwijs?  
 
Van Boxtel, Grever en Klein zien ondanks de verschillen tussen geschiedenisonderwijs en erfgoededucatie 
wel de meerwaarde ervan voor het geschiedenisonderwijs. 
 

Betekenis erfgoededucatie voor vak geschiedenis 
Volgens de auteurs zou erfgoededucatie er baat bij hebben als er een expliciete verbinding zou zijn met de 
geschiedwetenschap en de vakdidactiek. De onderzoekers wijzen op het belang van een dynamische 
erfgoedbenadering. Het is belangrijk om te kunnen wisselen met de vijf dimensies. Als geschiedenis te 
afstandelijk wordt gehouden, wordt het moeilijk voor leerlingen om toegang tot het verleden te krijgen. 
Als er teveel wordt gefocust op nabijheid, kunnen tegenstrijdige gevoelens naar boven komen. Ook hierbij 
kan het resultaat zijn dat leerlingen geen helder zicht hebben op historische processen en contexten van 
de geschiedenis.  
Er worden verschillende punten aangegeven waaruit de betekenis van erfgoededucatie voor het 
geschiedenisonderwijs blijkt. Het eerste punt is dat geschiedenisonderwijs en erfgoededucatie elkaar 
kunnen versterken, ook al werken beide met andere uitgangspunten. Het is belangrijk goed na te denken 
over de doelen van erfgoededucatie, omdat erfgoed een ‘gevoelige sector’ is voor commercieel en politiek 
gebruik. Verder kan erfgoed zeker bijdragen aan het geschiedenisonderwijs: het zorgt voor verwondering 
en vergroot de motivatie. De onderzoekers benadrukken wel dat er geen standaardantwoorden verstrekt 
moeten worden over toe-eigening en uitsluiting van erfgoed.  

“Erfgoededucatie moet óók verhelderen waarom mensen van nu behoefte hebben aan erfgoed of 
zich juist ervan afkeren, waarop bepaalde claims zijn gebaseerd en welke gevolgen dat heeft. Het 
gaat niet alleen om zien, voelen en vrijblijvend ergens iets van vinden, maar ook om nadenken, 
vragen stellen, luisteren en vooral - feiten respecteren.”26 
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Terugblik 
 
Wat is de inhoudelijke relatie tussen erfgoededucatie en het geschiedenisonderwijs? 
Klein, Grever en Van Boxtel zien erfgoededucatie niet duidelijk verbonden met het geschiedenisonderwijs, 
omdat erfgoededucatie over de kerndoelen van verschillende leergebieden is verspreid. De verbinding van 
erfgoededucatie met het geschiedenisonderwijs kan tot stand komen door aan te sluiten bij de inhoud van 
de lesmethode en lesstof te vervangen. Door de eigen omgeving centraal te stellen, kan de inhoud van de 
lesstof concreter worden en toegespitst worden op lokale geschiedenis. De primaire en secundaire 
bronnen in archiefdiensten bieden genoeg mogelijkheden om met de eigen omgeving aan de slag te gaan. 
 

Wat is de betekenis van erfgoededucatie voor het geschiedenisonderwijs? 
Erfgoededucatie kan een zinvolle bijdrage leveren aan het geschiedenisonderwijs en kan het versterken. 
Het verleden kan dichterbij worden gehaald en ook op afstand worden geplaatst door te wisselen met de 
vijf dimensies. Daarnaast kan erfgoededucatie leerlingen laten verwonderen, hun motivatie vergroten en 
hen ook laten nadenken over de vraag waarom iets door een bepaalde groep mensen als erfgoed wordt 
gezien.  
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Hoofdstuk 2 De ontwikkeling van archiefeducatie  
 
In het vorige hoofdstuk is vooral stil gestaan bij erfgoededucatie, nu wil ik me richten op wat de term 
archiefeducatie inhoudt. Verder wil ik onderzoeken hoe archiefeducatie zich in de praktijk heeft 
ontwikkeld. Ik kijk naar drie perioden: vanaf de jaren vijftig, vanaf de jaren negentig en vanaf 2000. Bij de 
laatste twee perioden behandel ik vooral artikelen over dit onderwerp uit het (Nederlands) Archievenblad.  
 

2.1 Wat is archiefeducatie? 
 
Archiefeducatie is een breed begrip. Het is nog geen algemeen gebruikelijke term: het gaat om een term in 
opkomst. Anneke van Waarden-Koets en Petra Robben hebben de Archiefeducatie groep op Archief2.0 
opgericht. Zij willen deze term meer bekendheid geven. Volgens Anneke horen bij archiefeducatie de 
educatieve activiteiten voor de basisschool, het voortgezet onderwijs, het volwassenonderwijs, cursussen 
inzake deskundigheidsbevordering voor het werken met een archief, cursussen voor het lezen van oud 
schrift en cursussen om online archiefonderzoek te doen.27 
 
In het artikel ‘Educatie en public relations ‘De derde taak’ op weg naar erkenning?’ komt educatie aan de 
orde. In het Frans wordt educatie ook wel een fonction d’enseignement genoemd. Het doel hiervan is dat 
de kennis van archieven vergroot wordt en het publiek, vooral scholen, vertrouwd gemaakt worden met 
het gebruik van archieven. Hieruit blijkt dat de nadruk ligt op activiteiten voor het onderwijs en het 
overdragen van vaardigheden. In de Archiefterminologie komt het begrip ‘educatie’ niet voor.  
Er wordt onderscheid gemaakt tussen public relations en educatie. De term public relations staat voor ‘(het 
leggen en onderhouden van) goede betrekkingen met de kring van personen waarmee men zakelijk of 
ambtshalve te maken heeft’. Het leveren van materiaal voor uitzendingen valt onder dienstverlening, maar 
draagt eveneens bij aan public relations. Het gaat hier niet om de uitvoering van het beleid van public 
relations. M.E. van Opstall zei er het volgende over:  

“Goede dienstverlening is de beste public relations.”28  
In het artikel worden de volgende zaken onder educatie geschaard: cursussen, activiteiten voor het onderwijs en 
het maken van leerboeken, lesbrieven en lespakketten. Onder public relations vallen dan lezingen, 
tentoonstellingen, rondleidingen (niet voor onderwijsgroepen) en publicaties.29  
 

Verhaal versus onderzoek doen 
Petra Robben vergelijkt archiefeducatie met museumeducatie. Bij tentoonstellingen in musea staan het 
verhaal en de daarbij horende objecten centraal, samengesteld door de conservator. Leerlingen nemen 
kennis van het verhaal en de objecten. Archiefeducatie is heel wat anders: 

“Spreken wij dan ook over archiefeducatie, dan hebben we het over het leren en begeleiden van 
de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden: zoeken, verzamelen, kiezen, afbakenen, analyseren, 
interpreteren, toepassen en creëren. Deze opsomming is niet volledig, maar geeft een indicatie 
van waar ik op doel.”30 

 
Bij deze vorm van educatie ligt er een grotere nadruk op de input van leerlingen dan bij educatie in musea. 
In archiefdiensten kunnen er natuurlijk ook exposities gemaakt worden, waardoor het leren in musea en 
archiefdiensten vergelijkbaar wordt. Maar archiefdiensten bieden leerlingen de mogelijkheid om aan de 
hand van archiefstukken onderzoek te doen. Deze manier van onderzoek is in musea niet zozeer aan de 
orde.  
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Archiefeducatie in mijn scriptie 
Ik zie archiefeducatie als een onderdeel van erfgoededucatie. Erfgoededucatie definiëren Klein, Grever en 
Van Boxtel als volgt: “Erfgoededucatie is gericht op de versterking van cultureel en historisch besef aan de 
hand van materiële en immateriële sporen als primaire instructiebron.”31 
 
Het mooie aan deze definitie is dat het gaat om het versterken van cultureel en historisch besef. Dat lijkt 
me ook voor archiefeducatie een heel belangrijk doel. In deze definitie wordt gesproken over materiële en 
immateriële sporen, bij archiefeducatie gaat het dan alleen om materiële sporen: de archiefstukken. Die 
vormen de primaire instructiebron. Het woord sporen is mooi gekozen. Het wil zeggen dat we geen kant 
en klaar verhaal hebben van hoe het in het verleden was. Nee, we hebben slechts de sporen. Als we bezig 
zijn met educatie en die sporen gaan gebruiken, weten we niet of die sporen ons naar het gewenste 
eindpunt van de opdracht zullen voeren. Of moeten we zeggen dat er niet één vaststaand eindpunt is? 
Historisch bezig zijn heeft onder andere met dit soort vragen te maken.  
 
Als ik in mijn scriptie het woord ‘archiefeducatie’ gebruik, bedoel ik daarmee de educatieve activiteiten 
voor het onderwijs. In de volgende paragraaf wil ik de geschiedenis van archiefeducatie, in de breedste zin 
van het woord, uiteen zetten.  
 

2.1 Hoe heeft archiefeducatie zich ontwikkeld in de praktijk? 
 
Educatie in archieven gaat verder terug dan de jaren vijftig. 32 Ik wil vooral wil kijken naar de taak van de 
archivaris op educatief gebied. Juist vanaf de jaren vijftig kwam de gedachte op dat educatie de taak van een 
archiefdienst is. Daarom laat ik de voorgeschiedenis rusten. 
 

Vanaf de jaren vijftig 
Vanaf de jaren vijftig kwam onder rijksarchivarissen het idee op dat archieven ook een taak kunnen 
vervullen voor het onderwijs. Op een vergadering van rijksarchivarissen van Gelderland en Noord-Holland 
in 1962 kwam de vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen met 
het idee om een ambtenaar aan te stellen die zich geheel kon wijden aan educatie. Ook kwam hij met het 
idee een studiedag over dit thema te organiseren. Die studiedagen kwamen er in 1963, georganiseerd door 
de Vereniging van Archivarissen in Nederland (VAN). Het thema was ‘de educatieve taak van het 
archiefwezen’. De sprekers op de studiedagen benadrukten dat het nodig was dat archieven zich meer 
gingen richten op educatie en public relations. Er werd aangegeven dat het archiefwezen belangrijk was 
voor de vernieuwing van het geschiedenisonderwijs. Eén van de aanbevelingen die werden gedaan, was 
dat archiefdiensten contacten moesten leggen met schoolhoofden en aan leerlingen teksten en 
reproducties konden verstrekken. De belangstelling voor de educatieve taak van archieven kwam vooral 
uit het onderwijs. Archiefstukken zouden kunnen worden gebruikt bij de geschiedenislessen. Dit idee sloot 
aan bij de discussies over de didactische vernieuwing. Leerlingen zouden een actievere rol moeten spelen 
door met primaire bronnen aan de slag te gaan. 33 
 

Het doel van educatie 
In 1964 schreef de Rotterdamse gemeentearchivaris R.A.D. Renting een artikel over de taak van de 
gemeentearchivaris. Hij schrijft dat de laatste jaren naar voren is gekomen dat archiefdiensten  
naast de administratieve en wetenschappelijke taak een educatieve taak zouden hebben. Volgens Renting 
was het doel van educatie “om het archief als culturele instelling bij een groter publiek meer bekend en 
meer populair te maken, om een groter publiek meer inzicht te geven in de waarde en het werk van de 
archivaris.”34 Van der Woel, hoofd educatie bij het Rotterdamse gemeentearchief, stelt dat in het artikel 
van Renting als eerste het ‘eminente’ belang van de educatieve taak van de archiefdiensten naar voren 
komt. De archiefdienst staat bij deze doelstelling voorop en is als uitgangspunt genomen. Renting is van 
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mening dat het ontplooien van educatieve activiteiten in een archiefdienst afhankelijk is van het wel of 
niet aanstellen van een ‘public-relations officer’ of een docent.35 We zien ook dat archiefeducatie niet 
alleen scholen, maar ook ‘het publiek’ ofwel de maatschappij de waarde van de archiefdienst wil laten 
zien. Van der Woel beaamt dit ook. Volgens hem moet een archiefdienst zich bewust zijn van de 
mogelijkheden om doelgerichter en op meer manieren de educatieve taak in te vullen. Hij ziet als kern van 
die invulling het inspelen op de “[…]specifieke behoeften die buiten de archiefwereld leven […]. Alleen 
hierdoor zal de maatschappelijke relevantie van de archieven optimaal tot expressie komen”.36  
 

Weerbarstige praktijk 
In de tien jaar na het verschijnen van Rentings artikel in 1965 (‘De taak van de gemeente-archivaris’) was 
er in de praktijk niet veel op educatiegebied gebeurd. Het educatieve werk was grotendeels ‘in de sfeer 
van ‘public-relations’ en ‘archief-promotion’ blijven hangen. Er waren geen educatieve medewerkers 
aangesteld. Het ging er Van der Woel niet om dat archiefdiensten zich zouden kunnen meten met de 
educatieve diensten van musea, maar wel dat de aandacht voor educatie meer omvatte dan het geven van 
rondleidingen. Tot 1974 was dat de hoofdzaak van de educatieve taak (volgens een rapport van Ketelaar 
uit 1974).37  
Uit een kleine enquête die Van Albada en Bos-Rops uit hadden gezet voor het artikel ‘Educatie en public 
relations’ constateerden ze onder andere dat er geen sprake was van een actief educatief beleid. 
Instellingen namen een afwachtende houding in bij het organiseren van activiteiten. De reden hiervoor 
was een gebrek aan personeel en budget.38  
 

Relevant voor de maatschappij 
De maatschappelijke relevantie bepaalt hoe archiefdiensten in de toekomst zullen functioneren, 
afhankelijk van het beschikbare budget. Volgens Van Albada en Bos-Rops is de ontwikkeling van 
educatieve activiteiten in archieven afhankelijk van “de personele en financiële consequenties die 
bestuurders willen verbinden aan hun wens velen te laten deelnemen aan deze vorm van 
cultuurparticipatie.”39 Daarom ziet Van der Woel het als een ‘voortdurende eis’ dat archiefdiensten hun 
taken bijstellen naar wat de behoeften van het publiek zijn. Wat Van der Woel daarvoor nodig acht, is 
voldoende personeel, samenwerking met docenten en ruimten om klassen te ontvangen. In de 
Discussienota 1982 werd benadrukt dat educatie van belang is voor het vergroten van cultuurparticipatie 
en in de Nota Archiefbeleid 1985 komt het belang van de instandhouding en ontwikkeling van cultuur naar 
voren. De Discussienota Archiefbeleid 1982, het Voorlopig Standpunt 1983 en de Nota Archiefbeleid 1985 
moeten volgens Van Albada en Bos-Rops gezien worden als voorbereidingen op een nieuwe archiefwet.40  
De Archiefwet 1995 zelf noemt het begrip cultureel erfgoed niet. In het Archiefbesluit 1995, artikel 2, 
wordt voorgesteld om bij de selectie van overheidsarchieven onder andere rekening te houden met de 
waarde die archiefstukken kunnen hebben als deel van het cultureel erfgoed.41 Archieven worden sinds 
jaren negentig vooral met erfgoed geassocieerd. Over archiefstukken die bewaard blijven, wordt liever niet 
meer gesproken als zijnde historische bronnen, maar wordt de term ‘erfgoed’ gebruikt. De term ‘erfgoed’ 
heeft in het archiefbeleid van de rijksoverheid intrede gedaan. 42 Met het zien van archieven als erfgoed 
krijgt de functie van archieven een andere invulling dan wanneer archieven als historische bron worden 
gezien. 

“Historische bronnen worden bewaard als grondslag voor interpretaties van het verleden, als deel 
van het collectieve geheugen. Erfgoed daarentegen heeft de actualiteit als uitgangspunt: erfgoed 
gaat niet over groepen en collectiviteiten uit het verleden, maar over onszelf, over degenen bij wie 
we willen horen en over onze plaats in deze wereld.” 43 
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Archiefeducatie voor het voortgezet onderwijs vanaf de jaren negentig 
Zojuist is besproken dat archieven vanaf de jaren negentig met erfgoed worden geassocieerd, en dat dit 
terugkomt in het archiefbeleid. Ook in het cultuurbeleid worden archieven gezien als cultureel erfgoed. In 
het Dossier Cultuurnota 1997-2000 bevindt zich een brief van Staatssecretaris A. Nuis van OCW over 
archieven en onder andere het onderwijs. Archieven worden gezien als een ‘omvangrijk onderdeel van ons 
cultureel erfgoed […].’44 In deze brief beschrijft de Staatssecretaris dat archiefdiensten meer moeten 
inspelen op behoeften van het onderwijs. Bij die behoefte wordt vooral bedoeld dat leerlingen ‘actief 
historisch onderzoek’ kunnen doen.45  
Ook bracht staatssecretaris Nuis samen met staatssecretaris Netelenbos van Onderwijs de notitie Cultuur 
en school uit. Concreet voor het vak geschiedenis is het doen van omgevingsonderzoek verplicht. De 
verplichting van omgevingsonderwijs was al eerder dan 1998 (waarin Kuipers zijn artikel schrijft) van 
kracht, maar vanwege verschillende problemen46 kwam het niet van de grond. Kuipers doet de 
aanbeveling om projecten op te zetten die in verschillende regio’s gebruikt kunnen worden. 
Staatssecretaris Nuis zou graag zien dat archiefmateriaal de klas in komt. In de Tweede Fase kunnen 
leerlingen zelf naar de archiefdienst.47 
 

Samenwerking tussen archivaris en docent bij het opzetten van een educatieproject 
Van der Linde hield in 1999 een enquête onder docenten in het voortgezet onderwijs en archivarissen in 
Noord-Brabant. De uitkomst daarvan was onder andere dat archiefdiensten het bieden van diensten aan 
het onderwijs zien als een gemeenschappelijke taak, evenals het voorbereiden van een project, het 
samenstellen van onderwijsmateriaal, het selecteren van archiefbronnen en het formuleren van 
onderzoeksvragen. Docent en archivaris zijn beide verantwoordelijk voor het project. Over de vraag hoe 
leerlingen begeleid moeten worden, was geen eenstemmigheid. Ongeveer de helft van de respondenten 
vond dat dit de taak van de archivaris was, de andere helft zag dit als een taak voor de archivaris en de 
docent samen.48  
 
Na de ontwikkeling van archiefeducatie tot de jaren negentig te hebben bekeken, wil ik nu ingaan op de 
vraag hoe archiefeducatie zich vanaf 2000 heeft ontwikkeld. 

 
Instellingen betrokken bij erfgoededucatie: DIVA en Erfgoed Nederland 
In 1999 wezen Paul van Dun en Hans van der Linde op het belang van samenwerking tussen archiefdiensten en 
scholen om het geschiedenisonderwijs te verrijken. Dit zou een passende taak zou kunnen zijn voor de koepel die 
opgericht zou worden in het archiefwezen.49 Die koepel kwam er. Op 22 april 1999 besloot het koepelbestuur 
van het Nederlands Archiefwezen om de naam DIVA te dragen: Documentaire Informatievoorziening en 
Archieven. Deze naam moest de levenscyclus van archieven laten zien: archieven ontstaan als DIV en eindigen als 
Archieven. De naam DIVA droeg dus ook een verwijzing naar het cultuuraspect van archieven. DIVA werd de 
erfgoedkoepel genoemd.50 De taak van DIVA was om met vertegenwoordigers van beroeps- en 
belangenorganisaties projecten te ontwikkelen voor producten en diensten. Zo heeft DIVA Kwaliteitsprofielen 
voor werknemers in de archiefsector opgesteld.51 DIVA heeft zich ook bezig gehouden met educatie. In 
verschillende artikelen komt de rol van DIVA bij de samenwerking tussen archiefdiensten en scholen naar voren. 
Daartoe organiseerde DIVA onder andere studiedagen.  
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Opheffing DIVA, oprichting Erfgoed Nederland  
DIVA heeft zich niet lang met archiefeducatie kunnen bezighouden. In 2006 is het traject van start gegaan om 
een fusie te bewerkstelligen tussen DIVA, SNA (Stichting Nederlandse Archeologie), NCM (Nationaal Contact 
Monumenten) en Erfgoed Actueel. Op 1 januari 2007 startte de nieuwe organisatie: Erfgoed Nederland. Daarmee 
was de vereniging DIVA opgeheven. Erfgoed Nederland zou verder gaan met enkele van de succesvolle 
producten van DIVA.52 Erfgoed Nederland ging zich inzetten voor drie zaken:  

“Het versterken van de maatschappelijke positionering van de erfgoedsector en de deelsectoren; het 
vervullen van een platformfunctie voor alle organisaties die een bijdrage leveren aan ontwikkeling, 
gebruik en behoud van het erfgoed; het initiëren en stimuleren van innovatieve ontwikkelingen.”53  

 
Met de opheffing van DIVA was Erfgoed Nederland de aangewezen instelling om zich bezig te houden met 
educatie, ook in archiefdiensten. In een nieuwsbrief van 2007 werd aangekondigd dat er een onderzoek was 
begonnen naar de vraag of er behoefte is aan deskundigheidsbevordering bij educatieve medewerkers van 
erfgoedinstellingen. Het plan was dat Erfgoed Nederland een programma van scholing voor 
deskundigheidsbevordering zou opzetten. Richtte DIVA zich alleen op de sector Archieven, Erfgoed Nederland 
kende een erfgoedbrede benadering en ontplooide activiteiten voor de sectoren archeologie, archieven, 
monumenten en musea.54 Onderzoek naar erfgoededucatie kreeg dus ook een erfgoedbreed karakter.  
Door de opheffing van DIVA ontstond een gat in het archiefwezen. De Branchevereniging Archiefdiensten 
Nederland (BRAIN), opgericht in juni 2007, moest dit gat opvullen. 55 BRAIN hield zich niet zozeer bezig met 
archiefeducatie. Voor educatie was de archiefsector dus aangewezen op Erfgoed Nederland.  
 

Opheffing Erfgoed Nederland 
In januari 2013 is de instelling opgeheven, wegens bezuinigingen. De Raad voor Cultuur gaf in het ‘Advies 
bezuinigingen cultuur 2013-2016’ aan dat het takenpakket op meerdere vlakken overlap vertoonde met taken 
van andere (rijks)instellingen. De Raad vond dat de taken van Erfgoed Nederland in andere instellingen 
voldoende werden opgepakt. “Overigens heeft het erfgoedveld zich de afgelopen jaren ook sterk geëmancipeerd 
zoals blijkt uit de oprichting van FIM (Federatie Instandhouding Monumenten) en BRAIN, waardoor de 
meerwaarde van Erfgoed Nederland verder is afgenomen.”56  
 

Vanaf 2000: archiefeducatie voor het voortgezet onderwijs in de praktijk 
Om in beeld te krijgen hoe het er enkele jaren geleden met archiefeducatie voorstond, in vergelijking met het 
begin van deze eeuw, vergelijk ik de resultaten van twee meetmomenten: de enquête van DIVA uit 2001-2002 en 
de Monitor Erfgoededucatie (MEE) uit 2009. Het gaat niet om eenzelfde enquête die op twee momenten is 
uitgezet, wat bij het maken van de vergelijking moet worden meegerekend. Wel is het aantal respondenten van 
de enquête (resp. 96 instellingen in 2001-2002 en 77 instellingen in 2009) enigszins vergelijkbaar.  
 

2001-2002 
DIVA heeft in de winter van 2001-2002 een enquête uitgezet onder alle archiefbeherende instellingen om inzicht 
te krijgen in hun werkzaamheden op het gebied van educatie. Van de 243 aangeschreven instellingen reageerden 
er 96. Uit de enquête bleek dat: 

- 41% van de instellingen een educatieve medewerker in dienst heeft (en ook aan educatie doet). 
- 59% van de instellingen geen educatiefunctie heeft. Van hen wil 32% wel in de toekomst aan educatie 

gaan doen.  
- 46% van de instellingen een actief beleid voeren om scholen te bereiken. De aandacht gaat vooral uit 

naar het studiehuis (havo, 40% en vwo, 39%) en het basisonderwijs (9-12 jaar, 31%). 
- 44% van de instellingen onderdeel uitmaakt van een overleg over omgevingsonderwijs of CKV- of KCV-

activiteiten. Bij 55% van de instellingen zijn scholen onderdeel van hun relatienetwerk.  
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2009 
Aan de Monitor Erfgoededucatie (MEE) deden 77 archiefdiensten mee. Uit de Monitor bleek dat: 

- 77% van de archiefdiensten aan educatie doet. 
- bij 68% van de instellingen medewerkers in dienst zijn voor educatie (betaald en vrijwillig). Als het gaat 

om betaalde krachten, gaat het om 1,5 fte. 
- ten opzichte van de monitor uit 2007 archiefdiensten de scholen actiever betrekken bij het ontwikkelen 

van educatieprojecten.  
- 43% van de educatieve activiteiten bedoeld zijn voor het primair onderwijs, even zoveel voor het 

voortgezet onderwijs en 14% voor overig onderwijs (mbo, hbo, universiteit). 
- 52% van de archiefdiensten samenwerken met plaatselijke netwerken met alleen erfgoedinstellingen en 

34% met plaatselijke netwerken met erfgoedinstellingen én scholen.  
 

Op grond van deze resultaten kunnen we dus zeggen dat de aandacht voor archiefeducatie in de praktijk 
behoorlijk is gestegen. Er is een stijging van 36 % in het aantal instellingen dat aan educatie doet en een stijging 
van 27% in het aantal medewerkers dat een educatiefunctie heeft. Het percentage instellingen dat niet aan 
educatie doet, is afgenomen van 59 % naar 23%.  
Wat betreft het onderwijs: de percentages uit de enquête van DIVA zijn verwarrend: het totaal is niet 100, maar 
110 %. Ergens zit een foutje. In ieder geval gaat de meeste aandacht uit naar het voortgezet onderwijs, laten we 
het houden op 69%. In 2009 is er meer aandacht gekomen voor het basisonderwijs en andere soorten onderwijs. 
Van de activiteiten voor het onderwijs is 43% bestemd voor het voortgezet onderwijs. Ten opzichte van 2001-
2002 is dat een daling van 26%. In het Archievenblad worden bijna geen projecten voor het voortgezet onderwijs 
besproken57, maar er worden dus wel degelijk activiteiten voor het voortgezet onderwijs ontplooid. 
 
Wat betreft de samenwerking, hebben archiefdiensten in 2001-2002 vooral contact met scholen: 44%. In 2009 
geven 34% van de deelnemende archiefdiensten aan dat ze deel uitmaken van een netwerk met scholen (en 
erfgoedinstellingen). In 2009 was er dus minder contact rechtstreeks met scholen, maar was er wel meer 
samenwerking met erfgoedinstellingen: 52% van de instellingen nam deel aan een plaatselijk netwerk met alleen 
erfgoedinstellingen. De 34% van de instellingen die deel uitmaakten van een netwerk met scholen, stonden 
daarbij ook in contact met erfgoedinstellingen.  
 

Samenwerking met erfgoedinstellingen 
Uit de Monitor Erfgoededucatie van 2009 blijkt dus dat archiefdiensten veel meer contact hebben met 
erfgoedinstellingen dan in 2001-2002 het geval was. Een voorbeeld van samenwerking tussen een archiefdienst, 
een bibliotheek en nog een andere erfgoedinstelling is het subsidieprogramma ‘Historie in de bibliotheek’ van de 
provincie Zuid-Holland dat liep van 2009-2012. Archiefdiensten en bibliotheken hebben veel gemeenschappelijk: 
voor beide instellingen is het ontsluiten van informatie de belangrijkste taak, waarbij digitalisering een grote rol 
speelt. Een andere reden voor samenwerking is dat het voor beide instellingen belangrijk is om te werken aan 
een beter publieksbereik. 58 Ook de Raad voor Cultuur geeft in de sectoranalyse voor archieven het belang van 
samenwerking tussen archiefdiensten en bibliotheken aan. De Raad ziet in de archieven een mooie aanvulling 
van de secundaire bronnen die in bibliotheken te vinden zijn.59 Samenwerking tussen culturele instellingen is dus 
niet alleen nuttig om gezamenlijk de geschiedenis naar het publiek te brengen, maar ook uit 
efficiëntieoverwegingen. Door samen taken uit te voeren, kunnen instellingen tijd en geld besparen.  
 

Bemiddelaars  
Naast samenwerken met andere erfgoedinstellingen in programma’s als ‘Historie in de bibliotheek’ kunnen 
archiefdiensten zich ook wenden tot de zogenaamde bemiddelaars. Sinds 2013 is Cultuurnetwerk het nieuwe 
kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst. Daarnaast zijn er ook andere koepelorganisatie die zich 
hiermee bezighouden: NMV (Nederlandse Museum Vereniging), DEN (Digitaal Erfgoed Nederland) en VOB 
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(Vereniging Openbare Bibliotheken).60 Scholen en instellingen werken nauwer met elkaar samen. Scholen maken 
hun wensen kenbaar en de instellingen geven aan wat hun aanbod daarbij is. Provincies, gemeenten en 
onderwijsstichtingen hebben bemiddelaars tussen scholen en instellingen opgericht. Zo zijn er bemiddelaars op 
lokaal en regionaal niveau in de vorm van marktplaatsen die bemiddelen tussen de vraag uit het onderwijs en het 
culturele aanbod en regionale cultuurnetwerkers (in Zuid-Holland).61  
 

Ontwikkelingen in het toegankelijk maken van educatiemateriaal 
Door de opkomst van internet zijn er andere manieren gekomen om archiefbronnen voor leerlingen en docenten 
toegankelijk te maken. Via internet kunnen leerlingen met primaire bronnen aan de slag. Het plaatsen van 
archiefbronnen op internet zou gezien kunnen worden als een geavanceerd digitaal bronnenboek. Voorbeelden 
van zulke ‘digitale bronnenboeken’ zijn: Bronnen uit Amsterdam62 en het webproject ‘Middelburg verwoest en 
herbouwd’ van het Zeeuws Archief.63 Het gebruik van games is ook in opkomst.64 De meer traditionele zaken die 
archiefdiensten aanbieden, zoals rondleidingen, speurtochten en projecten, blijven gewoon in hun aanbod, maar 
worden waarschijnlijk steeds meer digitaal aangeboden.  
 

Terugblik  
 

Hoe heeft archiefeducatie zich vanaf de jaren vijftig ontwikkeld? 
In de jaren vijftig kwam meer aandacht voor archiefeducatie als een taak van de archivaris. Het archiefwezen 
werd belangrijk geacht voor de vernieuwing van het geschiedenisonderwijs. Archiefdiensten zouden contact 
moeten leggen met scholen. Rond 1974 had educatie in archieven zich vooral richting public relations ontwikkeld. 
Educatieve medewerkers waren nauwelijks aangesteld. Uit een enquête in 1980 bleek dat een gebrek aan 
personeel en budget in de weg stond om educatieve activiteiten te ontplooien. In de Discussienota 1982 komt 
het belang van educatie in archieven voor cultuurparticipatie naar voren, evenals in de Nota Archiefbeleid uit 
1985. Sinds de jaren negentig worden archieven met erfgoed geassocieerd. In het Archiefbesluit 1995 worden 
archieven gezien als objecten met culturele waarde.  
Tot de jaren negentig wordt over het algemeen samenwerking tussen archiefdiensten en docenten op scholen als 
belangrijk gezien. De mate van samenwerken met een docent is afhankelijk van de manier waarop de archivaris 
zijn educatieve taak invult.  
 
Een belangrijke ontwikkeling zo ongeveer vanaf 2000 is dat educatie in archiefdiensten niet meer zo op zichzelf 
staat: er wordt veel samengewerkt met andere erfgoedinstellingen. Dat heeft ermee te maken dat er geen 
organisatie is die zich alléén op archiefeducatie richt: archiefeducatie is onderdeel van erfgoededucatie. Als 
gevolg hiervan wordt archiefeducatie dus wat ‘onzichtbaar’ en valt het onder de ‘paraplu’ van erfgoededucatie. 
Het feit dat archiefdiensten in 2009 volop deelnemen aan netwerken met erfgoedinstellingen (waar soms ook 
scholen bij aangesloten zitten), bevestigt dit. Samenwerking tussen culturele instellingen is niet alleen nuttig om 
gezamenlijk de geschiedenis naar het publiek te brengen, maar ook uit efficiëntieoverwegingen, zoals het 
besparen van tijd en geld. Naast samenwerken met andere erfgoedinstellingen kunnen archiefdienst zich ook 
wenden tot de zogenaamde bemiddelaars. 
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Hoofdstuk 3 De educatieve taak van de archiefdienst en de 
archivaris  
 
In hoofdstuk 2 hebben we stilgestaan bij de ontwikkeling van archiefeducatie in de praktijk. Er is nog een 
belangrijke vraag blijven liggen die in dit hoofdstuk als eerste aan bod komt: in hoeverre is educatie een 
taak van de archiefdienst? Na deze vraag zal worden gekeken naar de concrete inhoud van deze taak voor 
de archivaris als er een educatieproject wordt opgezet. De samenwerking met scholen die al aan bod 
kwam in hoofdstuk 2, zal ook nu weer ter sprake komen, maar dan concreter. Als het in de eerste 
deelvraag gaat om de educatieve taak van de archiefdienst, gaat het met name om de educatieve taak 
richting het onderwijs. 
 

3.1 In hoeverre is educatie een taak van de archiefdienst?  
 
In 1918 werd de openbaarheid van overheidsarchieven wettelijk vastgelegd. Daarmee waren archieven 
niet meteen openbaar in die zin dat ze geraadpleegd konden worden. Het ontbrak de archieven vaak nog 
aan toegangen. Naarmate er werd gewerkt aan het inhalen van de achterstand van het inventariseren, 
nam het aantal bezoekers aan archiefdiensten niet toe. Van der Woel merkt op dat dit niet gold voor de 
vakhistorici en de genealogisch geïnteresseerden die ‘hun weg naar de archieven altijd al hadden weten te 
vinden.’ Pas na de Tweede Wereldoorlog kwamen ook andere bezoekersgroepen naar het archief. Dat 
kwam doordat er tentoonstellingen werden georganiseerd. Van der Woel ziet dit als een nieuw onderdeel 
van educatie.  

“De archieven waren op educatieve toer gegaan en een weg [toegevoegd door M.H.] terug bleek 
niet meer mogelijk.”65  

De Rotterdamse gemeentearchivaris R.A.D. Renting zag educatie als de derde taak van de archivaris. De 
administratieve taak was de eerste, de wetenschappelijke taak de tweede.66  
 
Om archieven beschikbaar te kunnen stellen, moeten ze toegankelijk worden gemaakt. Immers, 
“Openbaarheid is zonder toegankelijkheid nu een maal een dode letter.”67 Dat archieven openbaar zijn 
voor leerlingen, wil niet zeggen dat ze voor hen ook toegankelijk zijn. Educatie zou dus gezien kunnen 
worden als een specifieke vorm van toegankelijk maken. 

“De in het voortgezet onderwijs aanwezige doelgroep komt echter thans nog niet tot een zinvol 
archiefgebruik, en wel omdat de veelheid van materiaal door de aanwezige vindmiddelen 
onvoldoende wordt ingeperkt.”68 

Daarom moeten archieven ‘bewerkt’ worden voor deze leerlingen: niet door ze zoveel mogelijk toegangen 
te geven, maar door primaire en secundaire bronnen te selecteren.69 Educatie zou in zekere zin dus ook 
gezien kunnen worden als een activiteit die voortvloeit uit de wettelijke taak van archiefdiensten om 
archieven openbaar te maken.  
 
Toegankelijkheid is bij wet geregeld, namelijk in artikel 3 van de Archiefwet 1995:  

“De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, 
geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de 
vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.”70 

 
In de Beroepscode voor Archivarissen zijn de artikelen 4 en 6 gerelateerd aan de educatieve taak van een 
archivaris:  

“De archivaris dient de voortdurende toegankelijkheid en begrijpelijkheid van archiefmateriaal te 
garanderen.” 

                                                           
65

 Woel. ‘Onderwijs in archieven’: 323. 
66

 Ibidem. 
67

 Ibidem: 330. 
68

 Ibidem. 
69

 Ibidem. 
70

 Ministerie OCW. ‘Archiefwet 1995’: 1.  



 

 

25 

“De archivaris dient het gebruik van archieven zo breed mogelijk te bevorderen en onpartijdig aan alle 
gebruikers diensten te verlenen.”71 

 

Beroepsprofiel en educatie 
Thijs Laeven gaat in zijn artikel ‘Nut en noodzaak van het nieuwe beroepsprofiel van de archivaris’ in op de 
totstandkoming van het nieuwe beroepsprofiel van de hoger opgeleide archivaris bij archiefbeherende 
instellingen. In dit beroepsprofiel worden negen taakdomeinen en daarbij behorende kerncompetenties 
genoemd. Daarin staat wat de archivaris aan kennis, vaardigheid, houding en inzicht nodig heeft. 
Taakdomein 9 is educatie: “De archivaris kan doelgerichte producten en diensten verzorgen ten behoeve 
van instructie en ondersteuning in het effectief omgaan met archieven en met toegangen op archieven.”72 
Uit deze beschrijving wordt het doel van educatie duidelijk: instructie en ondersteuning bieden voor het 
effectief omgaan met archieven. Voor educatie wordt geen specifieke doelgroep beschreven.  
 

Moet iedere archivaris aan educatie doen? 
Nu is het niet nodig dat een archivaris thuis is in alle taakdomeinen. Het beroepsprofiel geeft een beeld 
van het gehele beroepsdomein. Niet iedere archivaris van een archiefbeherende instelling moet alle 
kerncompetenties bezitten om een bepaalde beroepstaak uit te voeren. Voor een bepaalde functie kunnen 
de belangrijke zaken uit een beroepsprofiel als uitgangspunt worden genomen.73 Niet iedere archivaris 
hoeft zich dus met educatie bezig te houden. Educatie zou gezien kunnen worden als een taak van iedere 
archiefbeherende instelling. 
 

De inhoud van de educatieve taak van de archivaris 
Als het gaat om de invulling van de taak van archivaris voor het onderwijs, wil ik kijken naar de meningen 
hierover in Nederland, vooral in de periode dat archiefeducatie aan de opmars bezig was. Verderop in dit 
hoofdstuk, als het gaat over het selecteren en bewerken van bronnen, komt de invulling van de taak van 
de archivaris ook nog aan bod.  
 

Toegankelijk maken als taak van de archivaris 
 In hoofdstuk 2 is de ontwikkeling van archiefeducatie besproken. De belangstelling voor archiefeducatie 
kwam met name uit het (geschiedenis)onderwijs. Vanuit de archiefwereld werd archiefeducatie vooral van 
belang geacht voor het geschiedenisonderwijs. Deze wederzijdse betrokkenheid is kenmerkend voor de 
periode waarin archiefeducatie opkwam.  
Zojuist is besproken dat het toegankelijk maken van archieven niet gelijk staat aan het doen aan educatie. 
Immers, als archieven toegankelijk zijn, wil dat niet zeggen dat ze toegankelijk zijn voor leerlingen. Om te 
zorgen voor een goede toegankelijkheid, is selectie van materiaal en aanwijzingen voor secundaire 
literatuur nodig. Van der Woel ziet dit niet als de taak van een docent; die heeft vaak toch de hulp van de 
archivaris nodig. Het voorbereiden van projecten komt dan ook grotendeels op de schouders van de 
educatieve medewerker neer. Het voordeel hiervan is dat de archiefdienst na verloop van tijd over veel 
educatief materiaal beschikt. Van der Woel benadrukt dat voorzichtigheid geboden is bij het veelvuldig 
verspreiden van geselecteerd bronmateriaal: leerlingen moet ook in aanraking komen met de originelen; 
bij projecten is het dus gewenst dat er contact is met de archiefdienst. 74 

 
Scholen als doelgroep 
De Rotterdamse wethouder Riezenkamp zag in zijn nota 'Educatieve functie van de Rotterdamse musea' 
(1976) het onderwijs als de belangrijkste doelgroep voor educatie in musea. Volgens hem zou de kans dat 
de ervaring van het bezoek zou blijven hangen groter worden als het bezoek doelgericht is en past bij de 
belevingswereld en het leerprogramma van de bezoeker. Volgens Van der Woel zullen ook archiefdiensten 
zich meer gaan richten op het onderwijs. Net als een museumbezoek moet een bezoek aan een 
archiefdienst een belevenis zijn voor de bezoeker. Op deze manier zullen bezoekers later terugkomen om 

                                                           
71

 Bos-Rops en Janssens. Beroepscode voor archivarissen: 1-2. 
72

 Laeven. ‘Nut en noodzaak van het nieuwe beroepsprofiel van de archivaris’: 14. 
73

 Ibidem: 17.  
74

 Woel. ‘Onderwijs in archieven’: 330-331. 



 

 

26 

archieven en collecties te gebruiken. Archiefmateriaal is weerbarstiger te doorgronden dan museale 
objecten, maar met een goede voorbereiding zullen leerlingen een boeiende ervaring opdoen. 
Samenwerking tussen educatieve medewerkers van archiefdiensten en docenten is nodig om te komen tot 
een goede aanpak van een educatief project dat past bij de belevingswereld van leerlingen en bij wat ze 
moeten leren. Van der Woel is voorstander van een actieve werving richting scholen om bij de 
archiefdienst een educatief programma te volgen. Er kan dan een vast aanbod voor scholen gemaakt 
worden. Als er wordt gewacht op vragen van scholen, moet er in korte tijd veel tijd in het project gestoken 
worden.75 
 

3.2. Welke aandachtspunten zijn er bij het selecteren van primaire bronnen door 
de archivaris? 
 
Ik wil nu op één aspect van de taak van de archivaris focussen: het selecteren van primaire bronnen. De 
vraag die in deze deelvraag onder andere naar voren komt, is of de archivaris dit alleen moet doen of in 
samenwerking met de docent. 
 
De archiefdienst moet primaire bronnen selecteren voor een educatieproject. Primaire bronnen moeten 
een bewerking ondergaan voordat ze gebruikt kunnen worden. “Elke bron moet eigenlijk gewaardeerd 
worden op gebruik door verschillende groepen leerlingen, zoals op inhoud, niveau, toegankelijkheid, 
prikkelt het de nieuwsgierigheid, past het bij de kerndoelen en eindtermen, enzovoort.”76 Huizing vindt het 
belangrijk dat erfgoed de leerling boeit, dat het beleving oproept en dat leerlingen erfgoed begrijpen. Een 
educatieproject met archiefbronnen vraagt van medewerkers van het archief dat ze zich verdiepen in het 
geschiedenisonderwijs.77 Ik denk dat dit cruciaal is voor het goed kunnen selecteren van primaire bronnen.  
 

Belang van samenwerking bij het selecteren van primaire bronnen  
Van der Linde heeft een enquête gehouden onder docenten en archivarissen in Noord-Brabant. In het 
artikel dat hij daarover schrijft, gaat hij ook in op de vraag hoe archivarissen en docenten meer kunnen 
samenwerken. Beide zijn actief op een ander werkterrein. De docent is thuis in het overdragen van 
informatie, leerstof en didactiek. De archivaris is thuis in informatiebeheer en -ontsluiting. Voor 
samenwerking ziet Van der Linde twee instrumenten. Het eerste is dat er een overzicht gemaakt wordt van 
onderwerpen die in de lesstof naar voren komen en waar bronmateriaal bij gezocht kan worden. Het 
tweede instrument is dat voor leerlingen in de verschillende fases verschillend materiaal aangeboden kan 
worden:  

“Voor de basisvorming (de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs) zijn deze uit te breiden 
met eenvoudige (bewerkte) tekst bronnen. Later, in het studiehuis, kunnen leerlingen wat betreft 
informatieverwerking en vaardigheden meer aan”.78  

 
Paul van Dun en Hans van der Linde schrijven in een artikel dat het feit dat er in het geschiedenisonderwijs 
meer primaire bronnen worden gebruikt, de basis is voor samenwerking tussen de archivaris en de 
docent.79 Met de twee zojuist besproken instrumenten concretiseert Van der Linde deze samenwerking. Ik 
wil nu bekijken hoe deze twee instrumenten ingezet kunnen worden bij het selecteren van primaire 
bronnen, omdat deze gezocht moeten worden bij het onderwerp van de les of het onderwerp van het 
project. De primaire bronnen moeten eveneens passen bij het niveau van de leerlingen en de 
vaardigheden waaraan gewerkt moet worden. Van beide onderwerpen geef ik aan waar de archivaris zelf 
op kan letten.  
 

                                                           
75

 Woel. ‘Onderwijs in archieven’ :326-327. 
76

 Huizing. ‘Archieven en erfgoededucatie’: 64. 
77

 Ibidem: 66. 
78

 Van der Linde. ‘Wisselende kontacten of een vaste relatie?’: 19. 
79

 Van Dun en van der Linde. ‘Over oude koeien en dooie kerels’: 16. 



 

 

27 

Het onderwerp 
Bij het selecteren van primaire bronnen is het onderwerp van de les vaak het uitganspunt, omdat 
docenten doorgaans willen dat een project aansluit bij de les of lesstof vervangt. Als een project niet aan 
de les gerelateerd is, geeft Robyns aan dat ervoor gekozen worden om een controversieel of bekend 
thema te kiezen wat leerlingen aanspreekt.80 Bij het eerste instrument kan de archivaris zijn expertise goed 
gebruiken. Hij heeft kennis over de inhoud van de archieven. Een geschiedenisdocent weet doorgaans niet 
wat er over een bepaald onderwerp aan materiaal voor handen is. De archivaris kan met zijn kennis van de 
inhoud van het archief ook zorgen dat het materiaal zo divers mogelijk is, wat mijns inziens belangrijk is. 
 

Selecteren voor een ‘rijke’ inhoud van het onderwerp 
Onder ‘rijk’ materiaal zou als eerste kunnen worden verstaan dat de primaire bronnen aantrekkelijk zijn. 
Robyns benadrukt het kiezen van primaire bronnen die visueel aantrekkelijk of uniek zijn. Als voorbeeld 
noemt hij negentiende eeuwse handschriften.81  
 
Uit interviews met Jan van Baar, Ivonne Lipsch, Frank de Klerk en Willy van Meegen82 kwam naar voren dat 
het nodig is dat, als leerlingen zelf hun primaire bronnen moeten zoeken, van tevoren door de archivaris 
wordt onderzocht of er voor een bepaalde opdracht genoeg ‘rijk’ materiaal voor handen is. Met rijk 
materiaal wordt dan bedoeld dat het materiaal veel mogelijkheden biedt om er een eigen verhaal mee te 
vertellen, materiaal waarmee niet slechts één verhaal verteld kan worden. Als geen ander kan de archivaris 
dit onderzoeken. Hij weet over welke onderwerpen de archiefstukken gaan. Hij kent ook verschillende 
soorten documenten: officiële stukken, egodocumenten, kranten, beeldmateriaal enz. Dat hoeft niet te 
betekenen dat leerlingen ten minste vijf archiefdozen vol documenten tot hun beschikking moeten 
hebben. Van der Woel benadrukte immers dat het belangrijk is dat er materiaal geselecteerd wordt voor 
leerlingen, willen ze niet verdwalen in de ‘berg’ aan informatie. Bij de selectie kan er naar zo divers 
mogelijke primaire bronnen gezocht worden. Zo kunnen egodocumenten het verhaal voor leerlingen 
dichterbij brengen en overheidsarchieven een meer afstandelijk beeld van de gebeurtenis verschaffen. 
Secundaire bronnen kunnen leerlingen helpen om de archiefstukken in een kader te plaatsen.  
 

Meerdere perspectieven in het bronmateriaal 
Het gaat er dus eigenlijk om dat bij het selecteren van primaire bronnen wordt gekeken naar verschillende 
invalshoeken op een bepaald onderwerp. Door materiaal te selecteren waarin verschillende standpunten 
over een bepaalde gebeurtenis naar voren komen, zien leerlingen dat met zulk divers materiaal ook veel 
verschillende beelden van het verleden gecreëerd kunnen worden. Leerlingen worden gestimuleerd om 
kritisch naar al die visies te kijken en deze met elkaar te vergelijken (dit wordt in het Engels ook wel 
corroborative learning genoemd). Uit onderzoek van o.a. Nokes, Dole en Hacker komt naar voren dat de 
resultaten van toetsen beter worden als leerlingen opdrachten moeten maken waarbij teksten elkaar 
tegenspreken.83 Ook leren studenten een standpunt innemen over een bepaald onderwerp. In het 
geschiedenisonderwijs wordt het erkennen van verschillende perspectieven beschouwd als een hogere 
leeropbrengst. Shemilt ziet dit als het niveau van de ‘polythetic narrative frameworks’, een niveau waarop 
studenten zich bewust zijn dat er meer dan één perspectief mogelijk is.84  
 
Prof. dr. Carla van Boxtel pleit er in haar inaugurele rede voor om niet een ‘essentialistisch’ verhaal van de 
Nederlandse geschiedenis over te brengen, maar dat er gekozen moet worden voor 

“een polythetisch referentiekader dat ruimte biedt aan multidimensionaliteit en 
multiperspectiviteit.”85 
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Er is niet één, gedeeld verhaal van de Nederlandse geschiedenis. Als gevaren van één groot verhaal noemt 
ze dat we vergeten dat het verhaal een interpretatie is. Grote verhalen laten ook een verdraaid beeld zien 
van oorzaken en gevolgen van gebeurtenissen. Er is bijna geen ruimte voor verschijnselen die niet met het 
verhaal stroken en voor andere interpretaties.86  

 
Dynamische erfgoedbenadering 
Het bieden van verschillende invalshoeken sluit aan bij een dynamische invulling van erfgoededucatie. 
Voor prof. dr. Carla van Boxtel is het belangrijk en inspirerend om bij erfgoededucatie uit te gaan van de 
dynamische erfgoedbenadering. Uitgangspunt is dat erfgoed geen statische betekenis heeft en dat erfgoed 
niet gebonden is aan een vaststaande identiteit. “In a dynamic approach to heritage, however, heritage 
has no static, essentialist meaning and is not bound to one static identity. It can be attributed meanings 
from different perspectives and belong to different identities as well, preventing exclusion.”87 
Archiefstukken kunnen zelf verschillende perspectieven over een onderwerp bieden, maar ook leerlingen 
zelf kunnen verschillende visies hebben op een gebeurtenis waarover ze bronmateriaal bekijken. De 
dynamische erfgoedbenadering geeft ruimte voor de verschillende visies van leerlingen. ‘Rijk’ materiaal 
biedt mogelijkheden voor een heel diverse invulling van een project waarbij alle ruimte is om het project af 
te stemmen op de vaardigheden waaraan leerlingen gaan werken, hun niveau en de didactiek die de 
docent wil inzetten.88  
 

Niveau van de leerlingen, vaardigheden en didactiek 
Bij het tweede instrument dat Van der Linde beschreef (leerlingen in de verschillende fases verschillend 
materiaal aanbieden) heeft de archivaris meestal wel de kennis van de geschiedenisdocent nodig om te 
kunnen bepalen welke primaire bronnen voor welk niveau geschikt zijn en hoe deze eventueel moeten 
worden bewerkt.  
 
Met verschillende factoren moet rekening worden gehouden bij het gebruik van primaire bronnen: 

1. De kerndoelen, waarin de inhoud van de lesstof en het beschikbare aantal uur worden beschreven;  
2. Niveau van de leerlingen. Leerlingen moeten niet te veel tijd kwijt zijn aan het doorgronden van de 

primaire bronnen. Ze moeten geselecteerd worden op informatieve waarde, taalgebruik, 
leesbaarheid en toegankelijkheid. 

Primaire bronnen die bruikbaar zijn, sluiten aan bij de leerstof (de kerndoelen en/of methode) en maken 
het voor leerlingen mogelijk om zich in te leven in wat ze lezen en zien. Ook moeten elementen van kennis 
en gevoel aanwezig zijn in de primaire bronnen.89  

 
Niveau van werken aan vaardigheden 
Cees Heeren vindt het belangrijk dat de primaire bronnen leerlingen de mogelijkheid bieden om 
historische vaardigheden aan te leren: 

“Dit betekent dat de documenten geselecteerd dienen te worden met het oog op de 
mogelijkheden om gegevens te verzamelen, te vergelijken en te ordenen, om verbanden te leggen, 
alsmede om meningen te vormen.” 90 

 
Het niveau van leerlingen kan als bepalend worden gezien voor het niveau waarop ze aan vaardigheden 
werken. Werken aan vaardigheden kan op verschillende niveaus plaatsvinden, blijkt uit de enquête die Van 
der Linde hield:  

“Er is sprake van een opbouw in het gebruik van de omgeving als exempel in de onderbouw tot 
eigen onderzoek in de midden- en bovenbouw.”91  
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Mijns inziens kan het niveau van werken aan vaardigheden verhoogd worden door verschillende 
vaardigheden met elkaar te combineren. Zo kunnen leerlingen in de basisvorming primaire bronnen 
beoordelen op betrouwbaarheid. In de bovenbouw kan deze opdracht worden gecombineerd met de 
vaardigheid om primaire bronnen met elkaar te vergelijken. Daarbij komt vaak ook een stukje 
schrijfvaardigheid: de bevindingen moeten geordend worden beschreven.  
 

Niveau van leerlingen en bewerking van bronnen92 
Van Dun en Van der Linde benadrukken dat het gebruiken van archiefbronnen geen doel is, maar een 
middel. Onderwijskundig gezien levert het brongebruik resultaat op als het leerlingen helpt bij het opdoen 
van analytische vaardigheden, helpt bij het inleven in de lesstof en de interesse voor het vak vergroot. 
Primaire bronnen moeten aansluiten bij het niveau en de leefwereld van de leerling.  

“Naarmate de vaardigheden van de leerlingen zich ontwikkelen, kunnen de primaire bronnen 
dichter bij het origineel of onbewerkt blijven.”93 

Het feit dat leerlingen zich vaardigheden eigen maken vanaf de brugklas vinden Van Dun en Van der Linde 
een reden om primaire bronnen voor leerlingen te bewerken. Het gaat eigenlijk om het vertalen van 
primaire bronnen zodat ze toegankelijk worden.94  
 
Volgens Cees Heeren doet de archivaris niets nieuws als hij archiefbronnen ‘vertaalt’ naar de vraag vanuit 
het onderwijs. In zijn dagelijkse praktijk vertaalt de archivaris ook primaire bronnen als de vragen van 
onderzoekers beantwoord moeten worden. Bij een vraag vanuit het onderwijs moet de behoefte van het 
onderwijs centraal staan: de onderwijsdoelstellingen en het onderwijsniveau.95  
 

Samenwerking archivaris en docent nodig bij bewerken van primaire bronnen 
Een praktijkvoorbeeld dat het belang van samenwerking illustreert, is de online educatiepagina ‘Een 
nieuwe eeuw, nieuw verhoudingen’, gemaakt voor eindexamenkandidaten. Eén van de punten uit de 
recensie van het educatiemateriaal was dat de primaire bronnen niet leesbaar waren. Dit bevestigt de 
vooronderstelling van Paul van Dun dat archivarissen er te snel vanuit gaan dat sommige handschriften 
goed te lezen zijn. Zelfs voor veel handschriften uit de 19de eeuw geldt dit niet. Als leerlingen moeite 
hebben met het lezen van primaire bronnen, geven ze het op. Geschiedenisdocenten zijn vaak geen 
experts in paleografie en kunnen leerlingen dus niet helpen met het lezen van oud schrift. Het geven van 
een transcriptie bij dit soort primaire bronnen is dus eigenlijk een vereiste.96 Dit laat meteen ook zien dat 
een docent zelf vaak niet genoeg expertise heeft om primaire bronnen te zoeken en te bewerken. Paul van 
Dun geeft dit ook aan in een reactie op een artikel van Cees Heeren. Volgens hem is het zoeken en 
bewerken van primaire bronnen geen taak van de docent; ze beschikken niet over de kennis en tijd 
daarvoor.97 Docenten weten wel wat het niveau is van hun leerlingen en wat het doel is van het werken 
met primaire bronnen. Deze kennis heeft een archivaris weer niet; hij weet weer wel wat er in de 
archiefdepots ligt.98 Samenwerken is dus geboden zodat de archivaris en docent hun specialistische kennis 
kunnen uitwisselen en inzetten bij het ontwikkelen van een educatief project.  
 

Terugblik 
 
In hoeverre is educatie een taak van de archiefdienst? 
Iedere archiefbeherende instelling heeft als taak om archieven openbaar te maken. Daarvoor is het 
toegankelijk maken van archieven vereist, dat bepaald is in artikel 3 van de Archiefwet 1995. Door educatie 
worden archieven als het ware in een bepaalde vorm, anders dan bijvoorbeeld door inventarissen, 
openbaar gemaakt. We zouden educatie kunnen zien als een afgeleide taak van de opdracht om archieven 
openbaar te maken. Niet iedere archivaris hoeft aan educatie te doen, maar het is wel belangrijk dat de 
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educatieve taak is verankerd in iedere archiefbeherende instelling. Rentings visie om educatie als derde 
taak te zien, geeft aan dat educatie geen taak wettelijk vastgelegde taak is, maar uit een wettelijke taak 
kan worden afgeleid. Van der Woel had duidelijke ideeën over wat bij de taak van de archivaris hoorde: 
het selecteren van archiefbronnen en secundaire literatuur en het ontwikkelen van een educatieproject. 
Samenwerken met de docent was voor Van der Woel essentieel. In dit hoofdstuk is naar voren gekomen 
dat docenten vaak niet over voldoende kennis en tijd beschikken om primaire en secundaire bronnen te 
selecteren en te bewerken. Archivarissen en docenten moeten beide hun expertise inzetten bij het 
opzetten van een educatieproject.  
 

Welke aandachtspunten zijn er bij het selecteren van primaire bronnen? 
Bij het selecteren van primaire bronnen kan gekeken worden naar drie verschillende aspecten: 

- Het ‘onderwerp’ bepaalt vooral welke primaire bronnen wel en niet worden geselecteerd: alleen 
die passen bij het onderwerp. Bij het selecteren van primaire bronnen kan erop gelet worden dat 
het materiaal verschillende invalshoeken van een onderwerp laat zien. Hierdoor kunnen leerlingen 
kritisch kijken naar verschillende standpunten, deze met elkaar vergelijken en leren ze te erkennen 
dat er verschillende perspectieven zijn op een bepaald onderwerp of gebeurtenis. 

- De vakdidactiek bepaalt welke kerndoelen als randvoorwaarde dienen en aan welke vaardigheden 
leerlingen moeten werken. Het is het lastig om te bepalen welke primaire bronnen daar wel en 
niet geschikt voor zijn. Inzicht in wat leerlingen aan kennis hebben, welke vaardigheden ze al onder 
de knie hebben en aan welke ze moeten werken, kan houvast geven bij de selectie van primaire 
bronnen.  

- Het derde aspect is het niveau waarop leerlingen met de primaire bronnen gaan werken. Bij dit 
aspect moet er gelet worden op de informatieve waarde, taalgebruik, leesbaarheid en de 
toegankelijkheid van de primaire bron. Staat deze zelf te ver af van het niveau van de leerlingen en 
van hun vaardigheden, dan zullen ze de bron niet goed begrijpen. De bron moet dan bewerkt 
worden. Er kan dus een relatie gelegd worden tussen het niveau van leerlingen en de mate waarin 
een bron bewerkt moet worden om door leerlingen begrepen te kunnen worden.  
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Hoofdstuk 4 Hoe wordt er aan archiefstukken betekenis 
gegeven?  
 
In het vorige hoofdstuk heb ik stilgestaan bij de educatieve taak van de archiefdienst en het selecteren van 
archiefstukken door de archivaris voor een educatieproject. Daarbij is al aan bod gekomen dat erfgoed 
geen statische betekenis heeft. In deze deelvraag wil ik uitwerken hoe er aan archiefstukken betekenis 
wordt gegeven. Voor het formuleren van het doel van een educatieproject is het goed om te weten welke 
factoren van invloed zijn bij het geven van betekenis aan archieven.  
Eerst zal ik ingaan op de functies van archiefstukken en hoe deze functies door de tijd heen veranderen. 
Daarbij betrek ik het records continuum model en het levensloopmodel, omdat deze modellen 
verduidelijken op welke manier er in de archivistiek wordt gekeken naar het geven van betekenis aan 
archiefstukken. Vervolgens sta ik stil bij het proces van betekenisgeven en wat identiteitsvorming hiermee 
te maken heeft. Ook zal ik ingaan op de invloed van het archiveringssysteem, de archivaris en de gebruiker 
bij het interpreteren van het archief door de gebruiker. Als laatste sta ik stil bij de betekenisgeving aan 
archiefstukken door leerlingen tijdens een educatief project.  
 

4.1 Wat zijn de functies van archiefstukken en hoe kunnen deze veranderen? 
 
Archieven kunnen drie functies vervullen:  

- Bedrijfsvoeringsfunctie: het vergroten van de doelmatigheid van bedrijfsvoering in organisaties;  
- Verantwoordings- en (juridische) bewijsfunctie, het mogelijk maken van controle;  
- Cultuurhistorische functie: personen leggen hun eigen geschiedenis vast.  

Soms krijgen bedrijfsvoerings- en verantwoordingsarchieven ook een cultuurhistorische functie. Ze 
vervullen dan meestal niet langer hun primaire functie, de functie die de archiefvormer voor ogen had. 
Dergelijke archieven krijgen dan een secundaire functie, die van historische bron of van cultureel 
erfgoed.99  
 

Het levensloopmodel en het records 
continuum model  
Om iets te kunnen zeggen over de 
functieverandering van archiefstukken wil ik 
eerst stilstaan bij het levensloopmodel en 
het records continuum model. 

 
Het records continuum model is ontwikkeld 
door Frank Upward  
“to explore the continuum of responsibilities 
that relates to recordkeeping regimes that 
capture, manage, preserve and re-present 
records as evidence of social and business 
activity for business, social and cultural 
purposes for as long as they are of value 

[…].”100  
 
Een continuum duidt doorgaande series elementen aan die in elkaar overlopen. Het levensloopmodel suggereert 
dat er duidelijke stadia zijn bij het beheren van archieven. Er wordt volgens McKemmish in het levensloopmodel 
een duidelijke scheiding gemaakt tussen het huidige en historische beheer van archieven. Dit is anders bij het 
records continuum model waarin voor records managers en archivarissen een manier van denken wordt 
aangeboden over de integratie van recordkeeping- en archiveringsprocessen. Het gaat om het archiveren van 
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zowel records als archiefstukken.101 In het levensloopmodel doorlopen archiefstukken verschillende stadia 
voordat ze ‘sterven’. Maar documenten die geselecteerd zijn voor bewaring, blijven gewoon ‘leven’. Het records 
continuum model kent geen “logische scheiding tussen dynamisch, semi-statisch en historisch archief. Vanaf 
hun ontstaan moeten archiefbescheiden zodanig beheerd worden dat ze hun verschillende doeleinden 
tegelijkertijd en door de tijd heen kunnen vervullen.” 102  
 

Functieverandering van archiefstukken 
Archiefstukken veranderen van functie wat ik wil illustreren aan de hand van het records continuum 
model. Door de tijd heen doorloopt het archiefstuk verschillende dimensies (en daarmee verandert 
automatisch ook de invulling van de vier assen zoals te zien is in het model). Archiefstukken maken een 
omslag door: van verantwoordings- en bewijsmateriaal naar een historische bron of erfgoed. Bij die 
functieomslag van archiefstukken spelen mensen een actieve rol: ze onderzoeken de bron op historische 
waarde (waarmee ze eigenlijk ook betekenis geven) of ze gaan betekenis toekennen aan archiefstukken, 
waarbij ze archieven als erfgoed zien. Dit speelt zich vooral af in de vierde dimensie ‘maatschappelijk 
inbedden’. In deze dimensie wordt duidelijk dat de maatschappij van het moment dat het archiefstuk 
ontstaan is, vaak een heel andere is op het moment dat de gebruiker het archiefstuk raadpleegt. Hoe groot 
dat verschil is, ligt aan de hoeveelheid tijd die er is verstreken. Vaak zijn ook de mensen in een 
maatschappij veranderd, evenals zaken als waarden en normen. Dat betekent dat mensen na verloop van 
tijd anders kijken naar de tijd waarin archiefstukken zijn gevormd en naar de inhoud van het archiefstuk 
zelf. Ketelaar beschrijft dit mooi als hij zegt dat het archief geen fossiel is uit het verleden dat voor altijd is 
bevroren. Het archief kan niet alleen binnen het verleden bestudeerd worden. De tijd gaat door, wat onze 
visie op het verleden beïnvloedt. 103 
 

4.2 Wat houdt betekenisgeving aan archiefstukken in? 
 
Zoals bij elk erfgoedobject heeft een archiefstuk twee betekenissen: de betekenis van het stuk zelf en de 
betekenis die het stuk heeft voor een bepaalde persoon voor een bepaalde gebeurtenis.104 Dit onderscheid lijkt 
te wijzen op het onderscheid tussen primaire en secundaire functie en betekenis. Bij de primaire functie van het 
stuk gaat het om de oorspronkelijke bedoeling die de maker met het archiefstuk had. Bij de secundaire functie 
gaat het om de functie die de archiefvormer niet op het oog had, maar die door de latere gebruiker aan het 
archiefstuk is toegekend.  
Ketelaar noemt verschillende betekenissen die in archiefstukken vervat kunnen zijn: 

- Betekenissen in het stuk zelf; 
- Betekenissen “in de intertekstualiteit die het ene stuk met het andere verbindt”; 
- Betekenissen die worden afgeleid uit de context van de creatie en gebruik van het archief.105 

Al deze betekenissen horen bij de primaire functie van een archiefstuk.  
 

Het proces van betekenisgeving van archiefstukken  
 

Persoonlijke betekenisconstructie 
De psychologie van betekenisconstructie houdt in dat er op drie vlakken betekenis wordt gegeven: in 
cognitieve, affectieve en conatieve zin. Als voorbeeld haalt Ketelaar in zijn oratie aan dat in Gent in 1451 
archiefstukken in het openbaar werden voorgedragen. De archiefstukken kregen betekenis op cognitief 
vlak doordat ze werden voorgelezen, begrepen en vertaald. Maar daarvoor moesten deze archiefstukken 
wel betekenis krijgen op het affectieve vlak, door juist deze documenten te selecteren en te ‘koesteren’. 
Hierdoor kregen de archiefstukken betekenis op het conatieve vlak: ze werden in een openbaar ritueel 
gebruikt en moesten de burgers van Gent laten zien dat ze hen konden helpen in de opstand.106  
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Gebruiker, context en betekenisgeving 
Archiefstukken hebben meerdere betekenissen. De auteur geeft een archiefstuk betekenis, alsook de 
ontvanger die het archiefstuk in een bepaalde context gebruikt en bewaart. Archieven kunnen globaal 
gezien vanuit twee contexten benaderd worden: vanuit de eigen context van de gebruiker, of vanuit de 
ontstaanscontext. Thomassen noemt dit het onderscheid tussen de erfgoedwaarde en bronwaarde van 
archieven. Een historische bron geeft een interpretatie van het verleden weer en op basis van die 
interpretaties wordt een beeld van het verleden geschetst.  

“De betekenis van archief als historische bron is gelegen in zijn ontstaanscontext en in het 
bijzonder in de behoeften van archiefvormers om zichzelf iets te herinneren, anderen ergens aan 
te herinneren en herinnerd te worden.”107  

Bij erfgoed is de betekenis gelegen in de context van de gebruiker: archieven worden als erfgoed gezien en 
gaan over het verleden zoals mensen dat zich willen herinneren. De waarde van archieven als historische 
bron ligt in ‘zijn betrekkelijke onveranderlijkheid’; bij erfgoed is die waarde aan verandering onderhevig. 
Het toekennen van waarde aan archieven is, bij een erfgoedbenadering, een doorgaand proces van 
“herinneren en vergeten, van toe-eigenen en onteigenen, van de toekenning en vernietiging van 
betekenissen”108. 109 
Factoren van sociale en culturele aard zijn van invloed op het ontstaan, gebruik en de waardering van het 
archief. Het archief krijgt betekenis als het gebruikt wordt: doordat de gebruiker het interpreteert. In elk 
stadium van het ‘leven’ van het archiefstuk en in elke dimensie van het records continuum model vindt er 
recontextualisatie plaats . 110  

“Iedere interactie, interventie en interpretatie (door auteur, gebruiker, archivaris en onderzoeker) 
is een activering die vingerdrukken achterlaat.”111  

Een archiefstuk spreekt niet voor zichzelf. Het laat horen wat de onderzoeker zelf fluistert en dus vertelt 
het document alleen wat de onderzoeker wil dat het hem vertelt.112  
 

4.3 Wat is de relatie tussen persoonlijke identiteitsvorming en betekenisgeving?  
 
Betekenisgeving aan archiefstukken door gebruikers kan hun identiteit versterken. Met gevonden 
gegevens maken gebruikers een verhaal waarin voor henzelf vaststaat wie ze zijn, waar ze zelf bij horen en 
welke mensen bij hen horen. Met de betekenissen die een gebruiker vindt en maakt (in het verhaal dat hij 
creëert) kan de gebruiker de relatie die hij met de wereld heeft (her)structureren.113 
Mensen gebruiken erfgoed om zich met de eigen regio, woonplaats en familie te identificeren. Thomassen 
wijst erop dat veel regionale en lokale, maar ook nationale archiefdiensten vooral naar binnen zijn 
gekeerd: zo wordt er bijgedragen aan de rechtvaardiging van een nationale, regionale en lokale identiteit 
en de overheersende cultuur uit het verleden.114 Als mensen zich archiefstukken toe-eigenen om er hun 
eigen erfgoed van te maken, worden mensen van buiten die groep in dat verhaal uitgesloten. 
Archiefstukken worden dan slechts van belang voor de geschiedenis van één groep. Dominante groepen 
die met het politiseren van archieven de sociale cohesie willen vergroten, bereiken dan het 
tegenovergestelde. Archieven worden op die manier gebruikt om de geschiedenis mee te manipuleren. 
Volgens Thomassen moeten archieven juist verschillende interpretaties mogelijk maken.  

“Ze moeten mensen niet alleen toe-eigeningsmogelijkheden bieden, maar ze ook de mogelijkheid 
geven om hun eigen normen en waarden, hun eigen ideologieën historisch te relativeren […].”115  

Mensen moeten de mogelijkheid krijgen om zich niet alleen met hun eigen geschiedenis bezig te houden, 
maar ook met die van anderen. 116  
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Voorbij de statische fase… 
Er zijn dus verschillende zaken van invloed op het creëren, verwerken en gebruiken van archief. Naast 
sociale en culturele factoren gaat het om de psychologie van betekenisconstructie en identiteitsvorming. 
Dit alles zorgt, met de daadkracht van documenten, ervoor dat het archief een levend archief wordt.117  
 

4.4 Wat is de invloed van de archivaris en het archief op de raadpleging van het 
archief door de gebruiker? 
 

De archivaris als expert  
We kunnen ons kunnen afvragen of de archivaris een dergelijke sturende, ‘politiek correcte’ rol op zich zou 
moeten nemen. Thomassen pleit ervoor dat archivarissen zich als experts zien en zo hun functie in de 
maatschappij bekleden. Daarbij geldt niet het principe dat de klant koning is, dat er geen waarheid is en 
dat kennis door de maatschappij zelf wordt gecreëerd. Juist archivarissen zijn ervoor opgeleid om 
archieven in hun context te benaderen, daarbij rekening houdend met de omgeving waarin ze zijn 
ontstaan, beheerd en gebruikt. Kennis van de veranderingen die archieven hebben ondergaan, is een 
wezenlijk onderdeel van de expertise van de archivaris. Deze expertise kan anders worden ingezet als het 
creëren van kennis op andere manieren geschiedt, maar de archivaris blijft de expert. Het belangrijkste is 
dat de integriteit van archieven bewaard blijft.118 Daarbij is de archivaris geen objectieve mediator tussen 
de gebruiker en het archief.  

“Archivarissen vertellen de verhalen na van archiefvormers en – vormgevers, maar wel in hun 
eigen woorden en in een context die door henzelf is ge(re)construeerd”. 119 

De archivaris is een onderdeel van het archiveringssysteem dat hij bestuurt en aankleedt.120 
 

Begrensde interpretatievrijheid van gebruikers? 
Als de archivaris de gebruiker als het ware probeert te leiden naar interpretaties die voortkomen uit het 
archief en dienst context, betekent dit dan dat archiefgebruikers niet alle vrijheid hebben om zelf 
archiefstukken te interpreteren? Bij het ontsluiten van archieven moet de gebruiker voorop staan. Daarbij 
moet de archivaris ervoor waken dat de gebruiker alleen vindt wat hij wil vinden. De situatie die Ketelaar 
beschrijft, dat onderzoekers in archiefstukken alleen datgene vinden wat ze willen vinden, moet dus 
volgens Thomassen vermeden worden. Ook moet voorkomen worden dat het archief een 
‘zelfbedieningszaak’ wordt waar gebruikers kant en klare producten kunnen afnemen. Het archief zou een 
historische werkplaats moeten zijn, met “behalve optimale raadpleegbaarheid- een optimale 
interpretatievrijheid voor de gebruiker.” Daartoe moeten archivarissen de bewerking van het archief goed 
verantwoorden.121  
Met interpretatievrijheid wordt dus eigenlijk niet bedoeld dat de gebruiker met elk willekeurig document een 
verhaal kan vertellen wat hij graag wil, maar dat de gebruiker ziet hoe het archief door de tijd heen is 
geïnterpreteerd om die kennis mee te nemen in zijn eigen interpretatie.  
 

Interpretaties in het archiveringssysteem 
Volgens Thomassen is het toegankelijk maken van een archief niet de hele inhoud van het archief toegankelijk 
maken, maar “wegen naar de inhoud banen en interpretatiemogelijkheden afbakenen.”122 Archiveringssystemen 
kunnen bepaalde interpretaties creëren, maar andere ook uitsluiten. Ze geven betekenis aan documenten en 
gegevens, door ze vast te leggen, te structureren en relaties met andere documenten te leggen. Gebruikers 
kunnen hierdoor de documenten en gegevens op een zekere manier gebruiken en interpreteren. Hierdoor 
worden er betekenissen aan documenten en gegevens toegekend. Kernachtig verwoordt Thomassen dit als volgt: 
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“Het bevragingsmechaniek moet ervoor zorgen dat de gearchiveerde documenten worden bevraagd in 
de context die de archiefvormer heeft geformaliseerd, zodat die documenten bij raadpleging voorzien 
zijn van de betekenissen die hij eraan heeft gehecht.” 123 

Op deze manier kan het gevaar worden verminderd dat gebruikers alleen met hun eigen interpretaties aan de 
slag gaan. Om het archief te kunnen raadplegen en interpreteren, hebben gebruikers kennis en 
onderzoeksvaardigheden nodig: competenties. Met deze competenties kan een gebruiker het archief gaan 
raadplegen en interpreteren. Maar de interpretatie van de gebruiker kan niet zo worden gestuurd dat alleen de 
interpretatie van de archiefvormer aan het archiefstuk wordt ontleend. Waarden en betekenissen veranderen,124 
doordat de tijd waarin het archiefstuk is ontstaan, verschilt met de tijd dat het archiefstuk wordt geraadpleegd.  
 

Toegankelijkheid 
We hebben gezien dat de archivaris geen objectieve tussenpersoon is tussen de gebruiker en de bron en dat de 
gebruiker zelf de documenten interpreteert vanuit zijn eigen referentiekader. Maar het archief is zelf ook geen 
objectieve weerspiegeling van de waarheid. Archieven geven een ‘partijdig en gemanipuleerd’ beeld van wat 
mensen op een bepaald moment de moeite waard vonden om vast te leggen.125 Sigmond spreekt wel van een 
dubbele interpretatie: geschreven bronnen zijn een interpretatie van de schrijver over realiteit die hij heeft 
waargenomen of wenste. Daarbij komt dat de lezer de bron ook nog eens interpreteert.126 Sigmond nuanceert 
hiermee eigenlijk het beeld dat objectieve bronnen de basis zijn voor de geschiedschrijving.  
Thomassen ziet de drie factoren (archivaris, gebruiker en archief) als variabelen voor het begrip toegankelijkheid. 
Hij definieert toegankelijkheid als  

“de geschiktheid van een archiveringssysteem op een bepaalde tijd en plaats om een gebruiker met 
bepaalde competenties op een effectieve manier het archief te laten interpreteren, binnen de 
beperkingen die de omgeving van dat archiveringssysteem aan die raadpleging stelt.”127  

Al deze factoren zijn bepalend voor de toegankelijkheid van archieven, en ook voor de betekenisgeving. Hoe 
transparanter het archiveringssysteem is, hoe beter gebruikers kunnen komen tot betekenisgeving waarbij niet 
alleen hun eigen interpretatie voorop staat, maar waarbij ze ook pogingen kunnen doen om de betekenis die de 
archiefvormer had met het archiefstuk zo dicht mogelijk te benaderen. Zo wordt geprobeerd het gat tussen 
primaire functie en secundaire functie van archiefstukken te verkleinen. 
 

4.5 Wat houdt betekenisgeving aan archiefstukken door leerlingen in? 
Tot nu toe heb ik vooral theoretisch geschreven over betekenisgeving. Ik wil nu wat concreter worden en 
kort aangeven hoe leerlingen tijdens een educatieproject betekenis geven aan archiefstukken. Zij bekijken 
de archiefstukken vanuit hun eigen referentiekader en construeren zelf een verhaal aan de hand van de 
documenten die beschikbaar zijn gesteld voor het project. Hoe leerlingen concreet betekenis geven aan 
archiefstukken kan worden geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld dat Andrew Payne van The UK 
National Archives gaf tijdens een Masterclass over Archieven en Educatie. Leerlingen maken zelf 
geschiedenis doordat ze primaire bronnen bestuderen, interpreteren en er conclusies aan verbinden. Als 
leerlingen primaire bronnen krijgen die andere invalshoeken op een gebeurtenis laten zien, verandert dat 
hun kijk op de gebeurtenis.  

“Geschiedenis is net als lego: op basis van de documenten kun je verschillende beelden van de 
geschiedenis maken, zoals je van de legoblokjes steeds nieuwe dingen kunt maken. Als onderzoeker 
probeer je op basis van de documenten er achter te komen wat er gebeurd is, hoe het gegaan is.”128 

 
Andrew Payne geeft er de voorkeur aan om leerlingen primaire bronnen te gebruiken bij een vraag 
waarvan ze zelf het antwoord moeten vinden. De vraag moet gesteld zijn vanuit de bron. Laat leerlingen 
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een ‘key’ documents gebruiken, naast ‘supporting’ documents. Van de geselecteerde documenten kunnen 
leerlingen zelf bepalen hoeveel ze er gebruiken.129  

 
Terugblik 
 
Hoe wordt er aan archiefstukken betekenis gegeven? 
Archieven hebben drie functies: een bedrijfsvoeringsfunctie, verantwoordings- en bewijsfunctie en een 
cultuurhistorische functie. De functies komen tot uitdrukking in het levensloopmodel en het records 
continuum model. Door de tijd heen verandert de functie van archiefstukken. Bekeken vanuit het records 
continuum model komen archiefstukken dan in de vierde dimensie terecht waar ze maatschappelijk 
worden ingebed. De maatschappij krijgt een rol toebedeeld in het onderzoeken en betekenisgeven van 
archieven. Betekenisgeving aan archiefstukken kan zowel de persoonlijke als gemeenschappelijke 
identiteit versterken.  
 
Archiefstukken hebben verschillende betekenissen: de oorspronkelijke en later toebedeelde betekenissen. 
Het archiveringssysteem, de archivaris en de gebruiker interpreteren allemaal het archief. Deze 
betekenisgeving kan gezien worden als een activering van het archiefstuk. De archivaris, die geen 
objectieve rol vervult, moet de gebruiker zoveel mogelijk interpretatievrijheid geven. Dat kan hij doen door 
het archiveringssysteem zo transparant mogelijk in te richten en te laten zien hoe het archief door de tijd 
heen bewerkt is. In feite wil Thomassen bewerkstelligen dat vermeden wordt dat ‘het archiefstuk zegt wat 
de gebruiker wil dat het zegt’(zoals Ketelaar het verwoordt). Van een maximale interpretatievrijheid zou 
geen sprake mogen zijn. Met kennis van de context van archieven kan de gebruiker nog steeds zelf 
archieven interpretaties, waarbij zijn interpretaties min of meer gestoeld zijn op de archieven zelf.  
Bij een educatieproject doen leerlingen aan betekenisgeving. Ze interpreteren zelf de primaire bronnen. 
Aan de hand van de voor hen geselecteerde primaire bronnen bouwen ze een verhaal op, waarmee ze een 
beeld van het verleden geven.  
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Hoofdstuk 5 Het gebruik van primaire bronnen in het 
geschiedenisonderwijs 
 
In het vorige hoofdstuk hebben we stilgestaan bij de functies en betekenis van archiefstukken, hoe er 
betekenis aan archiefstukken wordt gegeven en hoe de archivaris, de gebruiker en het archief van invloed 
zijn op het proces van betekenisgeving. In dit hoofdstuk wil ik deze kennis toepassen op het gebruik van 
primaire bronnen bij het vak geschiedenis. Achtereenvolgens komt aan bod wat de redenen zijn voor het 
gebruik van primaire bronnen, wat primaire bronnen zijn en aan welke vaardigheden leerlingen werken bij 
het vak geschiedenis. Ik zal daarbij specifiek ingaan op de vaardigheid ‘werken met bronnen’. De 
informatie in dit hoofdstuk geeft een voorzet voor het volgende hoofdstuk waar zal worden ingegaan op 
de bijdrage van archiefeducatie aan het vak geschiedenis. 
 

5.1 Wat zijn redenen om met primaire bronnen te werken? 
 
Bij deze deelvraag komt aan bod sinds wanneer het werken met primaire bronnen echt belangrijk werd en 
waarom. Bij die waaromvraag komen meteen de redenen voor het werken met primaire bronnen naar 
voren.  
 
Sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw wordt veel met bronnen gewerkt in het 
geschiedenisonderwijs, als gevolg van verwetenschappelijking van het geschiedenisonderwijs. Onder 
bronnen worden verstaan: “primaire teksten die in authentieke vorm aan het verleden ontleend zijn.”130 
Letterlijke uitspraken van historische personen zijn hier een voorbeeld van. 131 Bij het werken met primaire 
bronnen horen onderzoeksvaardigheden. Voor leerlingen in de onderbouw is het werken met primaire 
bronnen eigenlijk te moeilijk: vooral als het gaat om het beoordelen van de representativiteit en 
betrouwbaarheid ervan. Vaak gaat het bij bronnenonderzoek om het overschrijven van gegevens uit de 
primaire bronnen. In de bovenbouw moeten leerlingen wel primaire bronnen analyseren om zo 
bewijsmateriaal te verzamelen om feiten over het verleden vast te stellen. Het gebruik van primaire 
bronnen kan op alle niveaus plaatsvinden. Het is belangrijk dat leerlingen van alle niveaus leren om feiten 
te staven met gegevens uit primaire bronnen. Ze moeten iets kunnen zeggen over de betrouwbaarheid en 
representativiteit van gegevens.  
Er zijn verschillende redenen te noemen voor het gebruik van primaire bronnen: 

- Primaire bronnen zijn directe getuigenissen van verleden en kunnen de historische afstand 
verkleinen. Dit kan motiverend werken voor leerlingen.  

- Primaire bronnen zijn een tastbaar bewijs van vroeger: door deze te lezen of te bekijken wordt de 
betrokkenheid van leerlingen bij een onderwerp vergroot. 

- Leerlingen moeten beseffen dat geschiedenis niet ‘vaststaat’, maar dat het een resultaat is van het 
interpreteren van primaire bronnen en dus afhankelijk is van de persoon die interpreteert en de tijd 
waarin die persoon leeft. Leerlingen gaan nadenken over hoe historische kennis ontstaat als ze 
geconfronteerd worden met tegenstrijdige interpretaties of tegenstrijdige primaire bronnen.  

- Het bestuderen van primaire bronnen is basaal voor het vak geschiedenis en mag ook op school niet 
ontbreken. 

- Bij de moderne onderwijskundige gedachten over activerend leren hoort dat leerlingen zelfstandig 
primaire bronnen bestuderen.  

 
Het gebruik van primaire bronnen moet niet op zichzelf staan, maar moet dienen om een historische 
houding te ontwikkelen, waarbij het belangrijk is dat leerlingen respect voor feiten ontwikkelen. Het kan 
lastig zijn om met primaire bronnen te werken. Ze zijn authentiek wat betekent dat ze in de taal 
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geschreven zijn van de tijd waaruit ze komen. Leerlingen begrijpen deze taal niet altijd. De bron wordt dan 
soms vertaald in hedendaags Nederlands. Daarbij ontstaat wel spanning tussen de originele, authentieke 
taal van de bron die men zoveel mogelijk wil behouden om recht te doen aan het verleden en het 
probleem met het begrijpen ervan. Een vertaling van de bron in hedendaags Nederlands is niet zo 
aantrekkelijk. Er wordt wel voor gekozen om naast de vertaling de authentieke bron af te beelden. 132 

 
Niveauverschil komt terug in ‘besloten’ en ‘open’ projecten 
Docent Schipper haalde tijdens het interview het verschil aan tussen ‘gesloten’ projecten voor de 
onderbouw en ‘open’ projecten voor de bovenbouw. Zowel bij ‘open’ als ‘besloten’ projecten kunnen 
leerlingen zelf primaire bronnen zoeken (uit een beperkt aantal archieven) of met een selectie primaire 
bronnen werken in bijvoorbeeld een bronnenboek. Bij ‘besloten’ projecten gebruiken de leerlingen de 
primaire bronnen om er vragen mee te beantwoorden. Het gaat daarbij niet zozeer om het beoordelen van 
de informatie op betrouwbaarheid en representativiteit. Bij ‘open’ projecten beoordelen leerlingen de 
primaire bronnen wel op betrouwbaarheid en representativiteit. Om dit te kunnen doen, hebben ze een 
gedegen kennis nodig van het onderwerp.133 Een project waarbij leerlingen én zelf primaire bronnen 
zoeken én beoordelen is volgens docent Schipper te lastig voor de bovenbouw.134 

 

Omgevingsonderwijs als reden om archiefstukken te gebruiken 
In een enquête van Van der Linde onder docenten in het voortgezet onderwijs en archivarissen in Noord-
Brabant, gaven geschiedenisdocenten aan dat het gebruik van bronnen belangrijk is voor de relatie met de 
omgeving en het opdoen van historische vaardigheden. Driekwart van de ondervraagde docenten zet 
omgevingsonderwijs in omdat het leerlingen helpt bij het inleven in de geschiedenis. Ook motiveert het 
hen. 135 
 

5.2 Wat zijn primaire bronnen? 
 
Eerst zal ik ingaan op wat wordt verstaan onder primaire bronnen, vervolgens zal ik verschillende soorten 
bronnen behandelen die leerlingen kunnen tegenkomen in archieven. 
 

Primaire bronnen: subjectief van aard 
In het artikel ‘The archivist as educator’ geeft Robyns een aanzet hoe aan universitaire studenten kan 
worden uitgelegd wat primaire bronnen zijn. De volgende drie kernpunten zijn zeker bruikbaar om aan 
leerlingen van het voortgezet onderwijs uit te leggen wat primaire bronnen zijn.  

- Primaire bronnen zijn subjectief van aard. Het kan gaan om een subjectieve interpretatie van 
een getuige over een gebeurtenis of activiteit. Bij het ingaan op dit punt kan er oog zijn voor 
zaken die de perceptie van ooggetuigen kan beïnvloeden zoals: vooroordelen, achtergrond en 
genoten opleiding. Twee mensen interpreteren eenzelfde gebeurtenis niet op dezelfde manier. 

- Aan de hand van het archivistische concept van provenance (herkomst) kan de leraar uitleggen 
dat het belangrijk is om te achterhalen wat de historische functie was die de bron vervulde 
toen deze gemaakt werd. 

- Primaire bronnen bestaan in verschillende verschijningsvormen: geschreven, audio en/of 
visueel en elektronisch.136 

 
Verschillende soorten bronnen 
Aan de hand van het boek Historisch denken wil ik dieper ingaan op de verschillende soorten bronnen die 
in archieven kunnen worden aangetroffen. In dit boek worden bronnen gedefinieerd als “overblijfselen uit 
het verleden die iets vertellen over vroegere menselijke culturen.”137  
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Het onderscheid tussen primaire (materiaal dat komt uit de tijd die 
bestudeerd wordt) en secundaire bronnen (materiaal dat een 
reconstructie en interpretatie geeft van die betreffende tijd) is belangrijk 
om te bepalen hoe betrouwbaar de bronnen zijn. 138 Met het oog op 
educatie in archieven wil ik vooral stilstaan bij de schriftelijke bronnen. 
Van de ongeschreven bronnen wil ik alleen de afbeelding behandelen, 
een archiefstuk waar leerlingen vaak mee werken in de 
geschiedenismethode en ook bij educatieprojecten. 
 

Geschreven, gepubliceerde bronnen 
Geschreven bronnen kunnen onderverdeeld worden in gepubliceerde en 
ongepubliceerde bronnen. Gepubliceerde bronnen zijn meestal bedoeld 
om een groot publiek van informatie te voorzien, zoals kranten en 
boeken.  
 

Geschreven, ongepubliceerde bronnen 
Veel ongepubliceerd materiaal ligt in de depots van archiefdiensten. In 

persoonsarchieven tref je bijvoorbeeld brieven, dagboeken en foto’s 
aan. Het gaat dus om persoonlijke en vertrouwelijke documenten. In 
archieven van instanties vind je documenten die soms niet openbaar 
waren, maar wel voor behoorlijk aantal mensen toegankelijk waren. 139 
 

Ongeschreven en (on)gepubliceerde bron: de afbeelding 
Net als bij geschreven bronnen, moet ook bij de afbeelding als ongeschreven bron de vraag gesteld 
worden voor wie het stuk was bestemd en of het gepubliceerd is. Kijkend naar de inhoud kan het gaan om 
een realistische beeldbron, een bron die wil laten zien hoe de situatie werkelijk was. Het kan ook gaan om 
een symbolische beeldbron: de maker brengt dan een boodschap. Een moeilijkheid bij het interpreteren is 
dat de bedoeling van de maker niet wordt gezien. Daarnaast worden realistische afbeeldingen vaak 
gehouden voor ‘hoe het verleden was’. Een foto wordt vaak gezien als een ‘kopie van de werkelijkheid’, 
maar foto’s kunnen beter opgevat worden als afspiegeling van de werkelijkheid. De maker staat immers 
tussen de werkelijkheid en de foto in en bepaalt wat hij wel of niet vastlegt.140  
 

5.3 Aan welke vaardigheden werken leerlingen bij het vak geschiedenis? 
 

Historisch redeneren 
De vaardigheden waaraan leerlingen werken bij het vak geschiedenis wil ik bekijken aan de hand van het 
concept ‘historisch redeneren’. Carla van Boxtel en Jannet van Drie zien ‘historisch redeneren’ als een 
belangrijke activiteit in de geschiedenisles. Ze omschrijven ‘historisch redeneren’ als:  

“een waarneembare activiteit in gesproken of geschreven woord waarin historische kennis, 
historische vaardigheden en besef van de aard van de discipline geschiedenis tot uitdrukking 
komen.” 141  

 
‘Historisch redeneren’ omvat zes componenten:  

1. Stellen van historische vragen;142 
2. Gebruik van bronnen 
3. Contextualiseren; 
4. Argumenteren; 
5. Gebruik van historische begrippen; 
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6. Gebruik van structuurbegrippen.  
 
Het opdoen van historische kennis, vaardigheden en metahistorische inzichten is een doel van het 
geschiedenisonderwijs, maar leerlingen moeten ook leren deze zaken toe te passen. Dat leren ze als ze 
bezig zijn met historisch denken of redeneren. Volgens Carla van Boxtel en Jannet van Drie moeten 
leerlingen vaardigheden leren waardoor het voor hen mogelijk wordt om verhalen over en uit het verleden 
te interpreteren, zelf vragen stellen, interpretaties te geven en aan betekenisgeving te doen.143 Historisch 
redeneren brengt belangrijke doelstellingen van het geschiedenisonderwijs samen en kan ook worden 
gekoppeld aan historisch besef. Het is moeilijk te meten en te toetsen of leerlingen dit besef hebben. Van 
Boxtel en Van Drie zijn van mening dat historisch besef zich uit in het historisch redeneren.144 De zes 
componenten van historisch redeneren worden in bijlage 3 uitgewerkt. Ik wil alleen de vaardigheid 
‘gebruik van bronnen’ uitwerken. 
 

Vaardigheid ‘gebruik van bronnen’ 
 

Redeneren met bronnen: inhoud van de bron centraal 
Het onderscheid tussen het redeneren over en het redeneren met bronnen wordt door Rouet en collega’s 
gemaakt. Bij het redeneren met bronnen wordt er informatie uit de bronnen gehaald die wordt gebruikt 
om een stelling over het verleden te bekrachtigen. Bronnen kunnen echter selectief zijn in wat ze ons voor 
informatie over een bepaalde zaak geven en ze kunnen ook tegenstrijdig zijn.145 Leerlingen moeten zich 
afvragen wat voor informatie in de bron staat: (historische) feiten/meningen/interpretaties. Ook moeten 
ze kijken naar welke informatie niet in de bron voorkomt, terwijl die misschien wel verwacht zou kunnen 
worden.146  

 

Redeneren over bronnen: betrouwbaarheid en representativiteit centraal 
Bij het redeneren over bronnen gaat het erom dat leerlingen kijken naar de aard van bronnen en de 
bedoeling die de maker ermee had.147 Leerlingen moeten hierbij leren om de informatie uit verschillende 
bronnen te vergelijken en de betrouwbaarheid van de bronnen te beoordelen. Een checklist kan hen 
hierbij helpen.148  
 
Onderstaande checklist ‘Geeft de bron betrouwbare informatie?’ is afkomstig uit MeMo, geschiedenis voor 
de onderbouw:  
- Wie heeft de bron gemaakt? 
- Was deze persoon er zelf bij of heeft hij het van anderen? 
- Geeft de bron feiten of vooral meningen? 
- Is de maker partijdig? 
- Wil de maker misschien iets met de tekst of afbeelding bereiken?149 

 
Als leerlingen kijken naar de maker van de bron in relatie tot wat die weergeeft, gaat het om 
representativiteit: hoe algemeen geldend is wat de maker heeft beschreven in de bron?  
Het redeneren over bronnen gaat in feite een stapje verder dan het redeneren met bronnen. Het gaat er 
dan om dat er gekeken wordt naar hoe de inhoud tot stand is gekomen: door de maker die op een 
bepaalde tijd en plaats een bron heeft gecreëerd voor een bepaald publiek.  

 
Bij het werken met bronnen zullen beide manieren van redeneren waarschijnlijk wel in meer of mindere 
mate aan bod komen. Bronnen worden immers niet gebruikt puur om ze met elkaar te vergelijken, het zal 
ook om de inhoud gaan. En als de inhoud centraal staat, is het vaak een wezenlijk onderdeel van de 
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opdracht om te kijken naar de maker van de bron. Van der Kaap geeft in zijn artikel ‘Geschiedenis als 
competentie’ aan dat het belangrijk is om bij het maken van opdrachten het verschil te zien tussen het 
redeneren met bronnen (informatie verwerken) en redeneren over bronnen (bronnen analyseren).150  
 

Praktijkvoorbeeld: Alkmaar in de klas 
Niveauverschil in opdrachten is duidelijk te zien in opdrachten voor het project ‘Alkmaar in de klas’. Voor 
dit project worden leerlingen bronnen en teksten gegeven waarover ze vragen moeten beantwoorden. Ik 
vergelijk de opdrachten voor vmbo- en havo-leerlingen. Zo moeten vmbo-leerlingen bij opdracht 13 over 
Alkmaar in de Gouden Eeuw een verklaring geven voor een verschijnsel, terwijl havo-leerlingen bij vraag 11 
(over hetzelfde onderwerp) nadenken over de betrouwbaarheid van de bron. En bij opdracht 15 moeten 
vmbo-leerlingen een nadeel en voordeel geven van de droogmaking van Noord-Hollandse meren voor 
Alkmaar. Voor havo-leerlingen gaat de vraag (nr. 14) wat dieper: waarom had de droogmaking zowel voor- 
als nadelen? Ook moeten havo-leerlingen, in tegenstelling tot vmbo-leerlingen, nadenken over de 
bedoeling van de maker van de gravure.151  
Bij de opdrachten voor vmbo-leerlingen gaat het vooral om het begrijpen van de inhoud van de bron: 
redeneren met bronnen. Havo-leerlingen moeten soms ook kijken naar de maker van de bron en diens 
bedoeling ermee en letten op de betrouwbaarheid van een bron. Deze opdrachten neigen meer naar het 
redeneren over bronnen.  

 
Samenhangend geheel 
De vaardigheden van ‘historisch redeneren’ kunnen als één samenhangend geheel aan leerlingen worden 
aangeboden. Dit benadrukken de auteurs die een theoretisch kader van erfgoededucatie ontwierpen. Zij zien 
erfgoededucatie als: 

“het tot stand brengen van de systematische overdracht van (een geordend geheel van) kennis, 
vaardigheden en attituden met betrekking tot erfgoed op leerlingen door leraren en educatoren”.152  

Het kader bestaat uit zes componenten: de systematische overdracht, kennis/vaardigheden/attitude, erfgoed, 
leerlingen, leraren en educatoren en tot slot het tot stand brengen. In bijlage 4 worden al deze componenten 
kort uitgelegd.  
Educator en cultuurhistoricus Ivonne Lipsch noemde dit punt tijdens het interview en ziet dit als een meerwaarde 
van archiefeducatie. Ze ziet het als haar taak om een les rondom de bronnen te ontwerpen waarbij de drie lessen 
over hetzelfde gaan, maar het onderwerp telkens op een andere manier aan de orde laten komen, zodat 
verschillende intelligenties van leerlingen worden aangesproken.153 
 

Terugblik 
 
Wat zijn redenen om met primaire bronnen te werken? 
Als er met bronnen wordt gewerkt, is het bezig zijn met onderzoeksvaardigheden belangrijk. Voor het 
werken met bronnen zijn verschillende redenen te noemen. Primaire bronnen getuigen van het verleden 
en brengen dat dichterbij de leerlingen. Door archiefbronnen kan de eigen omgeving bestudeerd worden. 
Door met bronnen bezig te zijn, zien leerlingen dat geschiedenis niet één verhaal is, maar dat bronnen de 
basis zijn voor het geschiedenisverhaal en dat bronnen worden geïnterpreteerd door degene die ze bekijkt. 
 

Wat zijn primaire bronnen? 
Primaire bronnen kunnen gezien worden als subjectieve, eigentijdse weergaven van gebeurtenissen of 
activiteiten en komen voor in verschillende vormen: geschreven, audio en/of visueel en elektronisch. Bij 
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primaire bronnen is het belangrijk oog te hebben voor de maker ervan. Bronnen die een reconstructie en 
interpretatie geven van een bepaalde periode, zijn secundaire bronnen. 

 
Aan welke vaardigheden moeten leerlingen werken bij het vak geschiedenis? 
Uitgaand van het concept ‘historisch redeneren’, werken leerlingen aan zes vaardigheden: stellen van 
historische vragen, gebruik van bronnen, contextualiseren, argumenteren, gebruik van historische 
begrippen en structuurbegrippen. Het begin van een historische redenering ligt in de historische vraag die 
leerlingen moeten stellen. Bij archiefeducatie is het gebruiken van bronnen een belangrijke vaardigheid 
waarbij aandacht moet zijn voor de inhoud van de bron (redeneren met bronnen) en voor de 
betrouwbaarheid en representativiteit van bronnen (redeneren over bronnen). Als er opdrachten worden 
gemaakt voor leerlingen, is het goed om onderscheid te maken tussen deze twee vormen van redeneren.  
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Hoofdstuk 6 De bijdrage van archiefeducatie aan het vak 
geschiedenis  
 
In het vorige hoofdstuk hebben we stilgestaan bij de redenen om met primaire bronnen te werken en aan 
welke vaardigheden leerlingen werken bij het vak geschiedenis, specifiek de vaardigheid van het gebruik 
van bronnen. Dat hoofdstuk is de basis voor wat we nu gaan onderzoeken: wat archiefeducatie bijdraagt 
aan het vak geschiedenis. Allereerst ga ik in op wat archiefeducatie kan bijdragen voor het leren van 
vaardigheden voor het vak. Daarna zal ik kijken wat archiefeducatie kan bijdragen aan het nadenken over 
wat geschiedenis is.  
 

6.1 Wat kan archiefeducatie bijdragen aan het werken aan vaardigheden voor het 
vak geschiedenis?  

 
Als het om archiefeducatie gaat, bedoel ik daarmee dat leerlingen werken met primaire bronnen. De twee 
vormen die ik daarbij het meest voor de hand liggend acht, zijn het werken met een bronnenboek (digitaal 
of analoog) of het zelfstandig onderzoek doen met primaire bronnen.154 Wat voegen deze twee vormen 
van werken met primaire bronnen toe aan het geschiedenisonderwijs?  
 

Redenen om met primaire bronnen te werken worden concreter  
Bij het onderzoeken van de bijdrage van archiefeducatie voor het geschiedenisonderwijs, kijk ik vooral 
naar de doelen van werken met primaire bronnen, zoals die in hoofdstuk 5 zijn beschreven. Deze redenen 
kunnen concreter worden door middel van archiefeducatie dan door werken met bronnen in het 
werkboek. 

 

Historische ervaring 
Eén van de redenen om met primaire bronnen te werken die in hoofdstuk 5 besproken is, is dat het 
motiverend voor leerlingen kan zijn om met directe getuigenissen uit het verleden te werken. Werken met 
primaire bronnen maakt ‘mensen en motieven duidelijker zichtbaar en inleefbaar’.155 Het bezig zijn met 
primaire bronnen kan zorgen voor historische sensatie bij leerlingen. De historicus Huizinga legde de 
nadruk op het directe contact met het verleden dat ons een historische ervaring geeft. Bij dit contact 
wordt men volgens Huizinga overtuigd van echtheid en waarheid door het lezen van bijvoorbeeld een 
oude brief of het zien van een 18 eeuwse familiefoto. Huizinga ziet de historische ervaring als een 
‘dronkenschap van een ogenblik’.156 Zowel aan de kant van het object als van de toeschouwer wordt de 
eigen context losgelaten. “[…]en deze bereidheid aan beide kanten om de context op te offeren lijkt de 
voorwaarde te zijn voor de intimiteit van de ontmoeting tussen object en subject in de historische 
ervaring.”157 Een historische ervaring overweldigt iemand en kan niet worden opgeroepen. Ook is een 
historische ervaring niet hetzelfde als historisch inzicht. Bij historisch inzicht krijgt iemand beheersing over 
de ‘historische wereld’ en bij de historische ervaring wordt iemand juist aan die historische wereld 
onderworpen. Het belangrijkste aspect van de historische ervaring is dat iemand daardoor direct contact 
krijgt tot het verleden. 158 
In werkboeken worden er fragmenten van primaire bronnen weergeven die vaak ook vertaald zijn. Daarbij 
kan de originele bron afgebeeld zijn. Om leerlingen meer te betrekken bij de bron, is het belangrijk dat ze 
bij archiefeducatie de bron zelf of een goede kopie ervan in handen krijgen (met eventueel een 
transcriptie). De afstand tot het verleden wordt letterlijk verkleind en mogelijk doen leerlingen ook een 
historische ervaring op.  
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Omgevingsonderwijs als reden om archiefstukken te gebruiken 
Kuipers geeft in zijn artikel ‘Archieven en educatie’ aan dat omgevingsonderwijs vanuit de overheid min of 
meer een verplicht onderdeel is geworden van het voortgezet onderwijs. Zo wordt in de notitie ‘Cultuur en 
school’ van de staatssecretarissen Nuis van OCW en staatssecretaris Netelenbos voor Onderwijs 
aangedrongen op samenwerking tussen culturele instellingen en scholen. En bij het opstellen van de 
kerndoelen voor de Basisvorming en de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs is een onderzoek naar 
de eigen omgeving verplicht. 159  
 

Gebruik van meerdere bronnen: rijkere historische analyse en interpretatie 
Een ander doel van het gebruik van primaire bronnen in het geschiedenisonderwijs is dat leerlingen 
moeten beseffen dat geschiedenis niet ‘vaststaat’. Eén van de meest gebruikelijke problemen bij het 
helpen van leerlingen om zorgvuldig historische teksten te lezen is het feit dat leerlingen een drang 
hebben om het ene goede antwoord of die ene geldende interpretatie te vinden. Leerlingen vliegen als het 
ware door de tekst om aan het eind ervan de feiten en conclusies die in het document naar voren komen, 
als duidelijke en algemeen geaccepteerde waarheden te zien. Dit probleem is volgens het National Center 
for History in the Schools geworteld in de manier waarop de geschiedenis in tekstboeken wordt 
gepresenteerd. Geschiedenis wordt voorgesteld als een opeenvolging van feiten die samen een zekere 
uitkomst vormen. Om dit probleem aan te pakken, wordt aangeraden om meerdere bronnen te gebruiken, 
dus niet alleen het tekstboek. Leerlingen moeten leren dat geschreven geschiedenis een dialoog is tussen 
historici, niet alleen over wat gebeurde, maar ook over waarom en hoe gebeurtenissen hebben 
plaatsgevonden. Bij het bestuderen van geschiedenis gaat het erom dat argumenten geëvalueerd worden 
om uit te komen bij passende en soms zelfs niet te bewijzen conclusies die gebaseerd zijn op het voor 
handen zijnde bewijsmateriaal.160  
Hier komt het belang naar voren van verschillende interpretaties en perspectieven door het gebruik van 
een rijke variatie aan historische bronnen die verschillende invalshoeken laten zien. Dit is ook een reden 
waarom het zo belangrijk is om ‘rijk’ materiaal te selecteren voor een educatieproject!  

  

Context van de archiefstukken 
In de reguliere geschiedenismethoden krijgen leerlingen ook met primaire bronnen te maken. Deze zijn 
vaak bewerkt. Meestal is de originele bron daarbij wel weergegeven. Dit is belangrijk, omdat leerlingen 
dan een idee hebben met wat voor soort bron ze te maken hebben. Er kan wel op gelet worden dat 
leerlingen een goede (analoge of digitale) reproductie te zien krijgen en dat ze weten uit welk soort archief 
de bron komt. Het zicht hebben op het grote geheel waarin het archiefstuk heeft gefunctioneerd, kan 
leerlingen helpen bij het doorgronden van het archiefstuk. Bij The UK National Archives wordt het belang 
van context onderkend:  

“We believe in the importance of referencing. If it is not clear where a document comes from, a 
student (or a historian) cannot evaluate it effectively. The decontextualised fragments that pass for 
sources in some textbooks do not serve students well.”161 

 

Creatieve vormen om met primaire bronnen om te gaan162 
De leerling kan in de huid kruipen van een onderzoeker, historicus of journalist en met die ‘bril’ op met de 
primaire bronnen aan de slag gaan. Zo kan de betrokkenheid vergroot en afstand tot de bron verkleind 
worden. Er zijn bij archiefeducatie meerdere werkvormen mogelijk: van zelfstandig onderzoek en het 
werken in groepjes tot klassengesprekken. Deze werkvormen zijn bij het werken met primaire bronnen in 
een werkboek ook mogelijk, maar in de klas werken leerlingen vaak individueel met primaire bronnen. Een 
educatieproject leent zich ook goed voor het geven van presentaties voor andere leerlingen. Daarbij kan er 
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meer aandacht geschonken worden aan vragen en discussie dan 
wanneer leerlingen individueel werken met primaire bronnen. Deze 
werkvormen geven de mogelijkheid om dieper in te gaan op 
achterliggende vragen, over wat primaire bronnen zijn, hoe ze tot stand 
zijn gekomen, wat ze over geschiedenis vertellen, hoe je ze interpreteert 
enz.  
 

Zelfstandig onderzoek doen 
Een mogelijkheid die archiefeducatie biedt, in tegenstelling tot het 
werkboek, is dat leerlingen zelf op zoek kunnen naar materiaal voor hun 
onderzoek. Ze kunnen echt als historicus primaire bronnen zoeken, 
analyseren en interpreteren. Ze doen zo veel meer 
onderzoeksvaardigheden op dan dat ze met primaire bronnen in een 
werkboek werken. Bij een project zoals het GAG heeft opgesteld, krijgen 
leerlingen een aantal archiefdozen met geselecteerd archiefmateriaal 
waarin ze zelf documenten moeten zoeken voor hun vraagstelling en 
dus de bruikbaarheid van primaire bronnen kunnen bepalen.  
 

Schrijfvaardigheid 
Ook het schrijven van een verhaal op basis van het vergelijken van 
(elkaar tegensprekende) bronnen kan bij archiefeducatie een 
duidelijkere rol krijgen dan vaak in de geschiedenismethode het geval is. 
Als leerlingen primaire bronnen hebben gezocht die ze gaan gebruiken voor hun onderzoek, moeten ze de 
inhoud van de verschillende primaire bronnen ordenen en gestructureerd weergeven om hun hoofdvraag 
te beantwoorden. 
 

6.2 Hoe kan archiefeducatie leerlingen helpen bij het nadenken over wat 
geschiedenis is?  
 

Samenhang van conceptuele ideeën over geschiedenis met conceptuele ideeën van bewijs 
van primaire bronnen  
Wellicht impliceert het ontwikkelen van een genuanceerder beeld van wat geschiedenis is ook het anders 
benaderen van primaire bronnen. Het is namelijk zo dat studenten ernaar neigen om eerst te denken dat 
geschiedenis er eigenlijk hetzelfde uitziet als het verleden zelf, maar verschilt van ‘afkomst’163. Maar, de 
geschiedenis en het verleden zijn niet identiek aan elkaar. Het verleden bestaat niet meer. Met de 
overblijfselen van vroeger kan het verleden niet tot werkelijkheid worden gemaakt.  

“Zelfs de meest intieme en ‘echte’ ontboezeming van een historische actor in een overgeleverde 
tekst is voor de historicus slechts een spoor of een bron en geen raakpunt met het verleden 
zelf.”164 

 
In de geschiedschrijving worden ware uitspraken met elkaar verbonden in een verhaal. Dit verhaal schetst 
een beeld van het verleden en kan gezien worden als een metafoor.165  

“De metafoor creëert geen nieuw kennis maar nieuwe verbanden. Er is al een beeld aanwezig 
voorafgaand aan de interpretatie. Een metafoor biedt een perspectief, en dus is het standpunt 
belangrijk voor de mate waarin wij onze ervaringen kunnen organiseren.”166 

 
Het beeld van het verleden kan dus gezien worden als geschiedschrijving en is dus niet hetzelfde als het 
verleden zelf.  
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Afbeelding 3 Leerlingen aan de slag in de 
studiezaal van het GAG. Onderzoek doen met 
authentieke bronnen, samenwerken en schrijven 
maken het project rijk van inhoud. Foto: Marieke 
Houtekamer. 
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Leerlingen kunnen dit inzien als ze ontdekken dat historische beschrijvingen het resultaat zijn van de 
bevraging van primaire bronnen door historici door specifieke vragen te stellen en de historische context 
erbij te betrekken.167 Leerlingen moeten gaan beseffen dat deze twee zaken ervoor zorgen dat bij historici 
verschillende beelden van het verleden (dit noemen we dus ‘geschiedenis’) ontstaan. Dit zou ervoor 
kunnen zorgen dat leerlingen eerder geneigd zijn ook zo genuanceerd om te gaan met primaire bronnen. 
Dit genuanceerde beeld van geschiedenis zullen ze echter niet zelfstandig ontwikkelen. Onderzoek van de 
University of Maryland168 leek te suggereren “that historical thinking and critical reading of texts do not 
develop by themselves, but require a purposeful and committed education.” 169  

“Studies of pedagogical practices aiming at fostering student ability to think historically have 
underscored the importance of discussing the interpretative nature of history and the nature of 
historical accounts, developing linguistic tools to address epistemic understanding, and educating 
students to the use of disciplinary practices such as sourcing and corroborating historical texts 
[…].”170  

 
De aard van historische bronnen en de interpretatieve aard van geschiedenis lijken in de hierboven 
staande definitie sterk op elkaar betrokken te zijn. Dat is ook logisch: bronnen zijn subjectief van aard en 
zodoende wordt ons beeld van het verleden ook subjectief ingekleurd. Daarbij komt dat iedere historische 
onderzoeker zijn eigen interpretatie geeft van primaire bronnen, wat tot diverse, naast elkaar staande 
beelden van het verleden leidt. Dat geschiedenis interpretabel is, hangt dus sterk samen met de aard van 
historische bronnen. 
In relatie tot dit idee moet er oog zijn voor epistemologische171 ideeën over geschiedenis die leerlingen 
hebben. Leerlingen moeten ook getraind worden in het gebruiken van primaire bronnen en het vergelijken 
van historische teksten. Epistemologische ideeën over geschiedenis zouden ten grondslag kunnen liggen 
aan het al dan niet zien dat geschiedenis zelf en historische bronnen interpretabel van aard zijn.  
 

Epistemologische denkbeelden 
In het zojuist aangehaalde onderzoek van de University of Maryland staat een lijst met vijf typen van 
epistemologische denkbeelden. Deze vijf denkbeelden leggen eigenlijk een link tussen de mate waarin 
primaire bronnen gezien worden als bewijs en de visie op wat geschiedenis is. 

- Copier: Bewijs kan rechtstreeks uit de bron gehaald worden. 
- Transition 1: Omdat bewijs niet vaststaat en soms helemaal niet wordt gevonden, is bewijs uit bronnen 

afhankelijk van de opinies van de historicus.  
- Subjectivist: Geschiedenis is afhankelijk van de opinie van de historicus. Die opinie bepaalt hoe een 

historicus oordeelt over de geschiedenis en hoe hij met bronnen omgaat. Men kan niet tot echte 
bewijzen komen, omdat die niet bestaan, of omdat die er niet toe doen. 

- Transition 2: Geschiedenis is de interpretatie van de historicus, gebaseerd op bewijs. Er is een methode 
waarop men tot bewijs komt, maar leerlingen weten niet welke dat is en hoe ze die moeten toepassen. 

- Criteralist: Geschiedenis is de interpretatie van de historicus, gebaseerd op bewijs. Studenten weten dat 
er disciplinaire criteria nodig zijn om te kunnen interpreteren. Ze weten welke dat zijn, maar weten niet 
goed hoe ze die moeten inzetten. 172 
 

We zouden naar aanleiding van bovenstaande ideeën dus kunnen veronderstellen dat het ontwikkelen van 
een genuanceerder beeld van wat geschiedenis is, van invloed is bij het benaderen van primaire bronnen. 
Mogelijk is het zo dat hoe genuanceerder leerlingen het beeld van geschiedenis zien, hoe genuanceerder 
ze met primaire bronnen zullen omgaan. Dat heeft twee implicaties. Als eerste, we hebben zojuist gelezen 
dat leerlingen niet zelfstandig een genuanceerd beeld van geschiedenis zullen ontwikkelen, daar is een 
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doelgericht en betrokken onderwijs voor nodig. En ten tweede, als leerlingen dan in theorie weten dat 
geschiedenis interpretabel is, hoeft dat nog niet te betekenen dat ze ook meteen zien dat de aard van 
primaire bronnen interpretabel is. Door goed onderwijs kunnen leerlingen, terwijl ze nadenken over de 
interpretatieve aard van geschiedenis, ook werken aan het kritisch benaderen van primaire bronnen. Dan 
zal het hebben van een juist beeld van geschiedenis ook inhouden dat primaire bronnen als interpretabel 
worden gezien. Juist door het gebruik van primaire bronnen kunnen leerlingen leren dat wat ze in de bron 
lezen, slechts één interpretatie is van het verleden en dat er meerdere interpretaties zijn. Ze zullen 
ontdekken dat wat ze in de primaire bronnen lezen, geen kopie is van het verleden, maar een beeld ervan. 
Daarbij komt dat leerlingen zich bewust zijn dat ze ook zelf de primaire bron interpreteren. Er is dus sprake 
van een dubbele interpretatie. Door het werken met primaire bronnen kunnen leerlingen leren dat hun 
eigen opinie bepaalt hoe ze de bron lezen en welk beeld ze van het onderwerp creëren. In de les zou er 
aandacht moeten zijn voor het uitwisselen van gedachten over de aard van primaire bronnen, bijvoorbeeld 
door middel van een klassengesprek. Daarbij kan ook aan bod komen hoe leerlingen over geschiedenis 
denken. 
 

Opvattingen van geschiedenis zijn bepalend voor de mate van empathie voor primaire 
bronnen 
Bovenstaand idee dat het beeld van geschiedenis van invloed is bij het benaderen van primaire bronnen, 
kan weer doorwerken in de mate van empathie die leerlingen opbrengen voor primaire bronnen. Als 
leerlingen een genuanceerd beeld van geschiedenis hebben en primaire bronnen in de historische context 
kunnen zien, houdt dat wellicht ook in dat leerlingen meer empathie kunnen opbrengen voor het 
menselijk handelen dat in de primaire bronnen naar voren komt. Dit gedrag kan immers sterk verschillen 
van het gedrag van mensen nu, omdat waarden en normen (en nog zoveel meer!) in die tijd anders waren 
dan nu. 
 

Niveaus van empathie 
Elisabeth Pickles geeft aan dat het construeren van de context van primaire bronnen wordt beïnvloed door 
de ‘empathetic understanding’ van leerlingen. Voor het effectief gebruiken van primaire bronnen als 
bewijs is het nodig dat leerlingen zien dat de primaire bronnen in een andere maatschappij zijn ontstaan 
dan de huidige. 
Er zijn verschillende niveaus van empathie. Net als bij de epistemologische denkbeelden gaat het om 
verschillende niveaus die leerlingen als het goed is doorlopen om zo bij het hoogste niveau uit te komen:  

1. Op een basaal niveau begrijpen leerlingen vreemd gedrag in het verleden vooral gebrekkig.  
Vervolgens gaan ze vreemd gedrag zien in het licht van het menselijk gedrag vandaag de dag.  

2. Op een hoger niveau worden ze zich bewust van de noodzaak om gedrag in de historische context te 
plaatsen. 

3. Op het hoogste niveau herkennen leerlingen dat er een spectrum van perspectieven [van gedrag] was in 
iedere maatschappij. 173  

 
Uit de uitwerking van de opdrachten kan worden afgeleid hoeveel empathie de leerling heeft voor het 
gedrag van mensen uit de bron. Ook bij dit onderwerp kan een klassengesprek helpen om leerlingen te 
laten nadenken over empathie. 
 

Het belang van een klassengesprek 
Tijdens het onderzoek van Maggioni, Fox and Alexander werd docent Danielle geobserveerd in de klas. Zij 
zag de betrouwbaarheid van primaire bronnen als een kenmerk van de bron zelf:  

“Yet, similarly to her students, Danielle continued to view reliability as an intrinsic feature of the 
sources and not as an evaluation made on the basis of the question asked by the historian.”174 

Bij het gebruik van primaire bronnen ging het haar erom dat leerlingen de ‘juiste’ bron te pakken kregen. 
Als studenten zien dat dit niet mogelijk is of als ze zien dat zelfs betrouwbare bronnen bevooroordeeld 

                                                           
173

 Pickles. ‘How can students’ use of historical evidence be enhanced?’: 46. 
174

 Maggioni, Fox and Alexander. When change does not mean progress: 47. 



 

 

48 

zijn, ‘history becomes impossible’.175 Toen Danielle in de klas de studenten vroeg om twee verschillende 
teksten met elkaar te vergelijken, lag de focus op de kernbegrippen die studenten in de teksten moesten 
vinden. Er werd geen aandacht besteed aan het verschil in de aard van teksten (zoals de tijd waarin de 
bron ontstond en de auteur). Het hardop denken van studenten tijdens de les gaf de onderzoekers genoeg 
bewijs dat deze methode beperkt was om verschillende teksten met elkaar te vergelijken.176  
 
Eén van de laatste opmerkingen uit het onderzoek is dat het kennen van criteria om teksten te vergelijken, 
niet wil zeggen dat leerlingen daadwerkelijk ook deze criteria goed kunnen gebruiken. 

“Perhaps the main but unsettling contribution of this study lies in the finding that students did 
learn criteria to think in history and consolidated or acquired reading habits in approaching 
multiple texts; unfortunately, these were often hindering their development and hampering their 
encounter with texts.”177 

In de klas is het belangrijk dat de docent deze criteria uitlegt en daarbij de leerlingen ook helpt bij het 
toepassen van deze criteria. Een klassengesprek leent zich daar goed voor. De docent kan in de interactie 
met de klas vragen stellen die leerlingen stimuleren deze criteria op de primaire bronnen toe te passen. 
Leerlingen kunnen elkaar hierbij ook helpen en van elkaar leren.  
 

Thinking like a historian 
Vragen die leerlingen kunnen helpen bij het krijgen van inzicht in geschiedenis, worden op de afbeelding 
hieronder weergegeven.178 Deze vragen kunnen aan de primaire bronnen gesteld worden en maken het mogelijk 
om vanuit de bron een link te leggen met een bepaald tijdvak. 
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Terugblik 
 

Wat kan archiefeducatie bijdragen aan het werken aan vaardigheden voor het vak geschiedenis?  
- Leerlingen worden veel meer betrokken bij de bron en bij de tijd waaruit de bron stamt als ze de bron 

zelf of een goede kopie in handen krijgen (met eventueel een transcriptie). Leerlingen kunnen daardoor 
een historische ervaring opdoen. 

- Werken met lokale bronnen kan leerlingen laten zien hoe nationale ontwikkelingen in de eigen omgeving 
gestalte hebben gekregen. Geschiedenis wordt voor leerlingen concreter gemaakt. 

- Het werken met primaire bronnen illustreert de notie dat geschiedenis niet vaststaat doordat leerlingen 
geconfronteerd worden met verschillende (tegenstrijdige) interpretaties.  

- Archiefeducatie leent zich uitstekend om specifiek bezig te zijn met de vaardigheid ‘werken met 
bronnen’, waarbij allerlei niet-schoolse werkvormen gebruikt kunnen worden. Leerlingen kunnen dan op 
verschillende manieren kennis opdoen, verwerken en delen met anderen.  

 
Hoe kan archiefeducatie leerlingen helpen bij het nadenken over wat geschiedenis is?  
Hoe leerlingen met primaire bronnen omgaan, is mogelijk afhankelijk van hun ideeën over de aard van 
geschiedenis. Leerlingen moeten inzien dat het beeld dat ze van het verleden hebben, afhankelijk is van de 
vragen die aan primaire bronnen worden gesteld en het onderzoeken van de historische context ervan. Ze gaan 
dan zien dat de primaire bronnen zelf en dus ook geschiedenis interpretabel van aard zijn. In de vijf beschreven 
epistemologische denkbeelden wordt er een relatie gelegd tussen de ideeën die leerlingen hebben over 
geschiedenis en over primaire bronnen. Leerlingen ontwikkelen dat genuanceerde beeld van geschiedenis niet 
zelf, daar is doelgericht onderwijs voor nodig. Leerlingen moeten bij dat onderwijs leren dat bij een genuanceerd 
beeld van wat geschiedenis is, ook het kritisch kijken naar de inhoud van primaire bronnen hoort. Door gebruik 
van primaire bronnen kunnen leerlingen werken aan een genuanceerder beeld van geschiedenis.  
Wanneer leerlingen zich een genuanceerd beeld van geschiedenis eigen hebben gemaakt, en oog hebben voor 
de historische context van de bron, kan dat ook doorwerken in de mate van empathie die ze voor de bron 
hebben. In de klas of bij opdrachten kan er aandacht zijn voor de vraag hoe leerlingen geschiedenis zien, op 
welke manier ze primaire bronnen bevragen (of: vanuit welk standpunt ze primaire bronnen interpreteren) en 
hoe er naar de historische context van primaire bronnen wordt gekeken.  
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Hoofdstuk 7 Wat educatieprojecten voor het onderwijs bijdragen 
aan het bestaan van de archiefdienst  
 
In dit hoofdstuk wil ik allereerst bekijken wat archiefeducatie bijdraagt aan de missie en begroting van en 
de meerwaarde voor de archiefdienst. Dat doe ik aan de hand van het analysemodel van museologe Kersti 
Krug. Daarna kijk ik specifiek naar de zaken waarin de relevantie voor archiefdiensten naar voren komt met 
betrekking tot het doen aan educatie. Dit tweede deel kan gezien worden als een nadere invulling van de 
begrippen ‘missie’ en ‘meerwaarde’ die in de eerste deelvraag aan bod komen.  
 

7.1 Wat draagt archiefeducatie bij aan de missie, begroting en de meerwaarde van 
de archiefdienst? 
 
Om iets te zeggen over de toegevoegde waarde van archiefeducatie (voor het voortgezet onderwijs) voor 
de archiefdienst, wil ik het analysemodel van Kersti Krug bekijken. Krug is een Canadese museologe en 
ontwikkelde een 3D model om de activiteiten van 
musea te analyseren. Voor publieke en non-profit 
organisaties is het belangrijk om te bepalen waarin 
wordt geïnvesteerd. Ik wil dit model nu gebruiken voor 
archiefdiensten, omdat deze net als musea 
erfgoedinstellingen zijn. Daarnaast zijn archiefdiensten 
vrijwel altijd publieke of non-profit instellingen. De 
begrippen ‘missie’ en ‘meerwaarde’ worden in het 
analysemodel niet expliciet gedefinieerd. Wel wordt in 
het model telkens een ‘zwaartepunt’ aangegeven als 
soort referentiepunt waar de activiteiten ideaal gezien 
zich in het 3D model zouden moeten bevinden.  

 
Het analysemodel 
De kern van het analysemodel omvat de volgende 
aanpak:  
“The approach we developed and tested in the field 
used a dynamic, three-dimensional model that tracks 
individual programs in an organization's portfolio on 
their contribution to mission, money, and merit.”179  
 
Het analysemodel heeft de vorm van een kubus waarbij 
missie, begroting en meerwaarde de drie dimensies van 
de kubus zijn. In het model worden verschillende 
activiteiten gepositioneerd, zoals tentoonstellingen, 
schoolprogramma’s, de collectie en onderzoek. Ik focus 
me nu op de plaats van schoolprogramma’s in de drie 
dimensies van het model. De bijdrage van de activiteit 
aan de afzonderlijke dimensies kan positief, neutraal of 
negatief zijn. Bij de drie dimensie missie, begroting en 
de meerwaarde kunnen de onderliggende vragen 
gesteld worden:  

- Missie: doet de instelling de juiste dingen? 
- Middelen: voert de instelling de activiteiten op 

een financieel rendabele manier uit? 
- Uitvoering: voert de instelling de activiteiten op een kwalitatief goede manier uit?180  
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Ik zal eerst per dimensie kijken naar de ‘score’ van schoolprogramma’s.  

 
Missie en opbrengst 
Het zwaartepunt (de gele ster) in het model geeft aan in welk gebied de activiteit moet gelegen zijn wil het 
bijdragen aan de missie en de financiële bestaanszekerheid van de erfgoedinstelling. Schoolprogramma’s 
dragen positief bij aan de missie van een erfgoedinstelling. Tegelijkertijd geeft het analysemodel aan dat 
schoolprogramma’s geen geld opbrengen, maar juist geld kosten. Het is mij op dit moment niet bekend of 
archiefdiensten voor educatieve programma’s een bijdrage vragen van scholen. Als dat het geval is, zal dat 
zeer waarschijnlijk zijn om kosten te dekken en niet om winst te creëren. Wordt er geen bijdrage gevraagd, 
dan kost een educatief programma de instelling per definitie geld. Dat komt er kort gezegd op neer dat 
schoolprogramma’s een neutrale (kostendekkende) of een negatieve bijdrage leveren aan de begroting. 
Dit zien we in de positie die de schoolprogramma’s innemen in het model, namelijk linksboven.  
 
Uit de Monitor Erfgoed Educatie (MEE) die in 2009 
werd uitgevoerd, bleek dat archiefdiensten minder 
geld uitgeven aan educatie dan andere 
erfgoedinstellingen. 181 De oorzaak hiervan kan zijn dat 
educatie niet als kerntaak van archiefdiensten wordt 
gezien. De Raad voor Cultuur geeft in de sectoranalyse 
Archieven aan dat met samenwerking winst zou 
kunnen worden behaald.182 Volgens Douwe Huizing, 
directeur van het Drents Archief, is het belangrijk dat 
een archiefdienst zich afvraagt welke doelgroepen ze 
wil bereiken, met welke middelen en hoe dat geregeld 
wordt. Archiefdiensten hebben vaak niet genoeg 
personeel om educatieprojecten te ontwerpen. 
Samenwerking met bijvoorbeeld een erfgoedhuis kan 
dan een oplossing zijn.183  
 
 
 
De Raad voor Cultuur doet de aanbeveling dat er onderzoek gedaan wordt naar de manier waarop 
archiefdiensten meer eigen inkomsten kunnen genereren en naar de limiet aan het verdienvermogen voor 
de sector.184 Als het gaat om de missie van archiefdiensten, snijdt de Raad nog een ander punt aan: 

“Het streven moet zijn om landelijk visie en koers te bepalen voor de komende jaren. Hiermee 
verbonden moet educatief materiaal worden ontwikkeld dat lokaal kan worden aangepast.”185 

Ik denk dat het ontwikkelen van een algemene visie op educatie duidelijkheid schept voor archiefdiensten 
met betrekking tot de educatieprojecten die ze willen ontwikkelen en dat het ook samenwerken met 
partners makkelijker maakt. En andersom kan samenwerking de visieontwikkeling van archiefdiensten juist 
weer stimuleren. 

 
Meerwaarde 
Schoolprogramma’s liggen links van de ‘satisfactory-line’ en dicht bij het zwaartepunt wat aangeeft dat de 
bijdrage aan de meerwaarde positief is. Onder meerwaarde wordt verstaan dat de kwaliteit van 
educatieve programma’s bijdraagt aan de reputatie en het nut van archiefdiensten (zie de beschrijving bij 
het Centre of gravity).  
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7.2 Waarin ligt de relevantie voor de archiefdienst om educatieve activiteiten op te 
zetten? 
 
In hoofdstuk 2 is al aangehaald dat de archiefdienst door het ondernemen van educatieve activiteiten 
relevant is voor de maatschappij. Ik wil nu verder ingaan op publieksbereik en educatie.  
 

Publieksgerichtheid versterkt kerntaak van openbaarheid 
In het artikel ‘Naar een nieuw archiefbestel’186 wordt in verschillende bijdragen geschreven over de 
maatschappelijke rol van archiefdiensten. Rob Kramer is positief over de publieksgerichte houding van het 
archiefwezen en over het feit dat het accent niet alleen ligt op overheidsarchieven zelf, maar ook op de 
bronnen die representatief zijn voor de samenleving.  

“Verbreding van de focus en het grotere publieksbereik is een beleidsmatige keuze die primair 
gericht lijkt op de tweede kerntaak: het verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van bronnen 
die in combinatie een representatief beeld van de samenleving geven. Tegelijk maakt de culturele 
taak het mogelijk de eerste kerntaak (openbaarheid) beter uit te voeren.”187  

Volgens Kramer moet het archiefwezen aan beide kerntaken op een evenwichtige manier werken. 
 

Publieksbereik: een politiek doel? 
In zijn oratie poneert Thomassen de stelling dat het bereiken van het publiek geen professionele plicht is, 
maar een politieke doelstelling. Hij vindt publieksbereik belangrijk, maar ziet het als ondergeschikt aan de 
taak van archivarissen om geen partij te kiezen, alle gebruikers gelijk te behandelen en om de integriteit 
van archieven te garanderen. In artikel 6 van de Beroepscode van archivarissen gaat het er om dat 
archivarissen streven naar een zo breed mogelijk gebruik van archieven en dat ze onpartijdig de gebruikers 
van dienst zijn. Thomassen merkt op dat het er niet om gaat dat er zoveel mogelijk geïnteresseerden 
worden aangetrokken waaraan ‘hapklare historische brokken’ worden gegeven.188 
De vraag komt nu naar boven of het wel gewenst is dat archivarissen archieven bij een zo divers mogelijk 
publiek onder de aandacht brengen. De focus op het van dienst zijn van archiefgebruikers waarbij de 
integriteit van archieven niet wordt aangetast, is vooral van toepassing op dienstverlening, zowel op de 
studiezaal als online. Als het om educatie gaat, wordt het verhaal iets anders. Enerzijds kunnen docenten 
zelf met een vraag komen, anderzijds kunnen archivarissen een aanbod voor educatie opstellen en 
docenten gaan benaderen. In beide gevallen gaat het niet in de eerste plaats om het bereiken van zoveel 
mogelijk gebruikers, maar om mensen goed te leren omgaan met archieven.189 Op deze manier is educatie 
bedoeld om archieven voor mensen toegankelijk maken voor wie deze voorheen niet of veel minder 
toegankelijk waren. Door een educatieprogramma doen leerlingen kennis op om zelf archieven te gaan 
gebruiken. Educatie staat dan in dienst van de toegankelijkheid van archieven. 
 

Leerlingen als archiefgebruikers van de toekomst 
Mogelijkheden bieden voor leerlingen om archieven te gebruiken, 
kan ook voor de toekomst van de archiefdienst van belang zijn. Net 
als van der Woel vindt Van der Linde dat het bezoeken van een 
archiefdienst door leerlingen meerwaarde heeft, omdat het mogelijk 
tot vervolgbezoek leidt:  
“Toch is de dienstverlening aan het onderwijs voor archieven in 
meer dan één opzicht een aantrekkelijk werkterrein. Niet alleen 
komen zij duidelijker in beeld bij een groot deel van de bevolking 
(ouders), maar leidt kennismaking met het archief op jonge leeftijd 
wellicht na verloop van tijd tot nieuwe bezoekers”.190 
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Op deze manier zou archiefeducatie kunnen gezien worden als een middel om voor de toekomst te 
waarborgen dat er mensen zijn die weten wat het belang van een archief is en wat het te bieden heeft.  
 

Rol van educatie voor de toekomst  
De Raad voor Cultuur schetst in de Sectoranalyse Archieven een beeld van het archiefwezen in 2020. 
Daarin komt naar voren dat archiefeducatie zich zal richten op het aanleren van vaardigheden om primaire 
bronnen kritisch te gebruiken. Het archiefwezen zal zich in dit decennium bij educatie richten op de 
urgente vraag welke informatie authentiek is, omdat het besef is doorgedrongen dat wat op internet staat, 
niet waar hoeft te zijn.191 De Raad voor Cultuur vindt dat het archiefwezen zich moet bezinnen op de vraag 
of archiefeducatie beperkt kan worden tot erfgoededucatie als de rol van archiefdiensten door de 
digitalisering sterk is verbreed. “De Raad ziet daar een verbreding van cultureel burgerschap naar 
burgerschap en dus naar informatiewijsheid. De archiefdiensten zouden daar niet als enige 
verantwoordelijk voor moeten zijn: burgerschap en informatiewijsheid zijn bredere 
verantwoordelijkheden. Dat de archiefdiensten daarin een prominente rol dienen te spelen is evident”.192 
Het erfgoedaspect van archiefeducatie hoeft in dit decennium niet aan de kant gezet te worden. Wel zou 
de educatieve taak van archiefdiensten in de toekomst naast de erfgoedcomponent ook een 
informatiecomponent in zich kunnen hebben. Daarmee wordt ook de relevantie van archiefdiensten voor 
de maatschappij verbreed. 
 

Terugblik 
 

Wat draagt archiefeducatie bij aan de missie, begroting en de meerwaarde van de archiefdienst? 
Schoolprogramma’s leveren een grote bijdrage aan de missie en voegen kwaliteit toe aan de reputatie en 
het nut van de archiefdienst. Het feit dat schoolactiviteiten niets of juist negatief bijdragen aan de 
begroting, weegt niet op tegen de bijdrage die deze programma’s geven aan de missie van en de 
meerwaarde voor de archiefdienst. Er kan wel gekeken worden naar mogelijkheden om 
schoolprogramma’s kostendekkend te maken door met andere erfgoedinstellingen samen te werken. 
Samenwerking en visievorming kunnen tijd en geld besparen bij het ontwikkelen van educatieprojecten 
door archiefdiensten. Taken kunnen over instellingen verdeeld worden en lokale archiefdiensten zouden 
gebruik kunnen maken van al opgezette educatieprogramma’s. 
 

Waarin ligt de relevantie voor de archiefdienst om educatieve activiteiten op te zetten? 
Archiefdiensten kunnen het publiek betrekken bij hun activiteiten. Thomassen vindt het garanderen van de 
integriteit van archieven essentieel. Door educatieactiviteiten zullen gebruikers kennis opdoen om 
archieven te gaan gebruiken en wordt de toegankelijkheid van archieven vergroot. Op deze manier kan 
educatie voor het voortgezet onderwijs ten dienste staan van de plicht om archieven openbaar en 
toegankelijk te maken. Als we op de doelgroep ‘leerlingen’ focussen, speelt educatie een belangrijke rol in 
het laten zien van het belang van archieven en wat leerlingen (later) met archieven kunnen doen. Over wat 
educatie in de toekomst kan betekenen, geeft de Raad voor Cultuur aan dat educatie, naast 
erfgoededucatie, een belangrijke rol kan spelen in informatiewijsheid. De relevantie van educatie wordt 
daarmee breder en sluit ook goed aan bij de huidige informatiemaatschappij.  
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Hoofdstuk 8 Analyse van de interviews met deskundigen en 
educatoren 
 
In dit hoofdstuk vindt u de analyse van de interviews die afgenomen zijn met Carla van Boxtel, Idzard van 
Manen, Anneke van Waarden, Jan van Baar, Ivonne Lipsch en Frank de Klerk (archivaris) en Willy van 
Meegen (educator) bij het GAG. 
 
De hoofdvraag was: wat kan archiefeducatie bijdragen aan het vak geschiedenis op het voortgezet 
onderwijs en hoe kan deze bijdrage gerealiseerd worden in een educatieproject? 
Bij het trekken van conclusies geef ik de ideeën weer die bij meerdere personen terugkomen.  
 

Bijdrage van archiefeducatie aan het vak geschiedenis193 
 
Nadenken over de aard van primaire bronnen en deze zien als basis zijn voor geschiedenis  

- Leerlingen kunnen zich bewust worden van het feit dat met die honderden meters archief heel veel 
geschiedenisverhalen zijn te maken. Er is dus niet één standaardverhaal.  

- Leerlingen werken met authentieke bronnen die weerbarstig kunnen zijn. Door deze primaire bronnen 
kunnen leerlingen meer gemotiveerd worden dan door ‘voorgekauwde’ bronnen uit het werkboek.  

- Leerlingen kunnen gewezen worden op de betrouwbaarheid van archiefstukken: wat de één waarneemt, 
is iets heel anders dan wat de ander waarneemt. Dat gebeurt ook als mensen een verhaal over een 
gebeurtenis schrijven. 

- Leerlingen zien dat het belangrijk is om archieven te bewaren voor het nageslacht en dat archieven voor 
henzelf ook nuttig zijn, bijvoorbeeld voor een geschiedenisopdracht.  

 

Werken aan vaardigheden van ‘historisch redeneren’ 
- In educatieprojecten kan heel goed de vaardigheid ‘werken met bronnen’ toegepast worden. Alle 

vaardigheden van ‘historisch redeneren’ kunnen in een project verwerkt worden, maar het niveau van de 
leerlingen is bepalend voor de vaardigheden die aan bod komen.  

- Een educatieproject met een introductie, kern en reflectie biedt ruimte aan verschillende intelligenties 
(en dus ook vaardigheden) waardoor leerlingen op verschillende manieren met het onderwerp bezig zijn.  

- Leerlingen kunnen het inzicht opdoen dat ze zelf geschiedenis ‘maken’ door aan primaire bronnen vragen 
te stellen en hun verhaal aan de hand hiervan op te bouwen. 

 

Omgevingsonderwijs 
- Archiefeducatie kan aansluiten bij de lesstof van het vak geschiedenis. Lokale bronnen kunnen goed 

illustreren hoe de algemene thema’s in de geschiedenis terugkomen in de eigen omgeving. 
 

Historische belevenis 
- Bij een educatieproject kunnen leerlingen kennismaken met ‘de wondere wereld van het archief194’. 

Leerlingen zien dan wat een archief is, wat er in het depot te vinden is, dat ze altijd welkom zijn op de 
studiezaal en dat ze daar geholpen worden. In de studiezaal zien leerlingen waar het echte onderzoek 
gebeurt en het kan onderdeel van de opdracht zijn om op de studiezaal aan de opdracht te werken. Het 
kennismaken met de archiefdienst kan voor leerlingen drempelverlagend werken om later de instelling 
te bezoeken. 
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 De bijdrage van archiefeducatie voor het vak geschiedenis is gebaseerd op de volgende vragen uit de interviews: 5, 6, 10 en 11. 
De uitwerking van de vragen is te vinden in bijlage 5.  
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 Dit is de naam van een educatief project van het RHCe, ontworpen door educator en cultuurhistoricus Ivonne Lipsch. 
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Het realiseren van de bijdrage aan het vak geschiedenis in een educatieproject195 
 
Samenwerking met de docent 

- Werk samen met de docent en laat zijn ideeën terugkomen in het project. Zo moet gegarandeerd 
worden dat inhoud van het project aansluit bij onderwijsprogramma en dat op deze manier lessen 
kunnen worden vervangen. Leerlingen krijgen er dan leuke, spannende lessen voor in de plaats. Als er in 
een educatieproject gewerkt worden met plaatselijke bronnen, kunnen leerlingen de plaatselijke 
geschiedenis inbedden in de landelijke geschiedenis (uit de geschiedenismethode).  

- De docent kan inzicht geven in het niveau van de leerlingen. De vaardigheden waaraan en de primaire 
bronnen waarmee ze moeten werken kunnen aan dat niveau worden aangepast. De docent kan 
inschatten of een project voor de leerlingen haalbaar is. 

 

Expertise archivaris  
- De archivaris heeft kennis nodig van de inhoud van archieven om representatieve bronnen te kunnen 

kiezen voor een project en om de context van primaire bronnen weer te geven. Dat kan door leerlingen 
suggesties te geven waar ze vergelijkbaar materiaal kunnen vinden. Ook heeft de archivaris kennis nodig 
van secundaire literatuur zodat hij leerlingen aanwijzingen kan geven voor achtergrondinformatie over 
een bepaald onderwerp.  

 

Didactiek 
- Bij het aanpassen van het project aan het niveau van leerlingen kan gekeken worden naar het principe 

van afstand en nabijheid. Als leerlingen een hoger niveau aankunnen, zijn ze beter in staat om abstracte 
zaken te begrijpen. Er kan dan minder aandacht geschonken worden aan het dichtbij brengen van het 
onderwerp, hoewel dit bij elk niveau belangrijk is.  

 

Opzet project 
- Beperk het project niet tot het geven van primaire bronnen aan docent en leerlingen. Door er een 

programma omheen te bouwen (met bijvoorbeeld voorbereiding, kern en reflectie) krijgt het project 
samenhang. Door leerlingen een bepaalde rol te geven, als journalist bijvoorbeeld, kunnen ze zich beter 
inleven in de opdracht en wordt het project meer serieus voor hen. Leerlingen zien dan dat hun 
voorkennis uit de geschiedenisles, het werken met primaire bronnen en het bezoek aan de archiefdienst 
een eenheid vormen en hetzelfde doel dienen. De activiteiten (en vaardigheden) bij de voorbereidings-, 
kern- en reflectieles brengen het onderwerp telkens op een andere manier voor het voetlicht.  

 

Inhoud van het project 
- Om leerlingen bewust te maken van het feit dat archieven verschillende invalshoeken op de geschiedenis 

bieden, dat primaire bronnen subjectief zijn en dat leerlingen zelf hun eigen verhaal maken, is het 
zorgvuldig samenstellen van het verhaal wat verteld wordt bij de rondleiding en de opdrachten 
belangrijk. Daarbij kan interactie tussen de archivaris en de klas ervoor zorgen dat leerlingen zelf op een 
actieve manier deze inzichten verwerven.  

 

Locatie project 
- Neem leerlingen als het mogelijk is mee naar ‘de schatkamer’, ofwel het archiefdepot. Leerlingen moeten 

weten wat een archief is, wat er te vinden is, dat ze altijd welkom zijn en dat ze er geholpen worden. Laat 
leerlingen op de studiezaal aan hun opdracht werken als daar ruimte voor is.  

- Door een project te laten uitvoeren in een archiefdienst kan voor leerlingen de drempel verlaagd worden 
om later het archief te bezoeken. 
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 De bijdrage van archiefeducatie voor het vak geschiedenis is gebaseerd op de volgende vragen uit de interviews: 1, 3, 7, 8, 10 
en 11. 
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Hoofdstuk 9 Analyse van drie educatieprojecten 
 
In dit hoofdstuk worden de drie onderzochte educatieprojecten geanalyseerd. Voor de analyse heb ik de 
educator geïnterviewd die het project heeft opgezet evenals de docent die het project heeft uitgevoerd. 
Hierdoor heb ik aan de ene kant kunnen bekijken hoe (methode) en waarmee (de primaire bronnen) de 
educator het project heeft opgebouwd en aan de andere kant hoe de docent het project heeft gebruikt in 
de les en wat volgens hem/haar de meerwaarde196 ervan is voor het vak geschiedenis. 
In dit hoofdstuk geef ik naast de analyse zelf alleen kort aan wat het project inhield, wat de inbreng van de 
educator was  en welk doel de docent voor ogen had met het project. Informatie over de 
randvoorwaarden die de docent stelde  en hoe het project is uitgevoerd, vindt u in bijlage 6.  
 
Voor de analyse van de educatieprojecten gebruik ik de ideeën van de docent en educator over de 
meerwaarde van het project voor het vak geschiedenis en bekijk ik aan de hand van leerplannen voor 
geschiedenis wat het project bijgedragen zou kunnen hebben aan dit vak. Ik citeer alleen die passages uit 
het leerplan die van toepassing zijn op de projecten. De volledige leerplannen vindt u in bijlage 7. Aan het 
eind van dit hoofdstuk wordt aan de hand van deze analyse de hoofdvraag beantwoord. Het gaat er dus 
om wat deze educatieprojecten hebben kunnen bijdragen aan het vak geschiedenis en hoe deze bijdrage is 
gerealiseerd in het educatieproject.  
  

Analyse educatieproject van het Gemeentearchief Goes 
 

De inhoud van het project 
Het project bestaat uit veertien verschillende opdrachten die verdeeld zijn over verschillende thema’s: 
dekolonisatie, Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog, Industriële Revolutie en de sociale kwestie. In 
de opdrachten wordt beschreven hoe leerlingen zich kunnen voorbereiden (thema in het 
geschiedenisboek bekijken, relevante websites bekijken), worden er suggesties gegeven voor 
literatuuronderzoek (literatuur is beschikbaar bij het gemeentearchief) en wordt leerlingen verteld hoe ze 
de gevonden gegevens kunnen verwerken (onderzoeksvragen formuleren, in de opdracht gestelde vragen 
beantwoorden, onderzoeken of een specifiek voorval past in het algemene beeld van de gebeurtenis, 
personen interviewen enz.). In bijlage 8 vindt u een overzicht van alle 14 onderwerpen waaruit leerlingen 
konden kiezen en vindt u de links naar de website waar alle opdrachtomschrijvingen staan.  
Ik heb Frank de Klerk en Willy van Meegen van het GAG geïnterviewd over het educatieproject197, en 
geschiedenisdocent Teo van Middelkoop van het Calvijn College Goes198.  
 

Inbreng van de docent: motivatie om project te starten en doel van het project 
De motivatie van Teo van Middelkoop om dit project met leerlingen te doen was om leerlingen dichter bij 
de bron brengen, om ze te laten zien dat in de depots de archieven als de bron voor geschiedenis liggen. 
Het verhaal in boek is maar één verhaal, er zijn nog veel meer verhalen. Teo van Middelkoop wil het 
enthousiasme dat hij voor zijn vak heeft overbrengen op leerlingen om hen praktisch met geschiedenis 
bezig te laten zijn.  
 
In de checklist voor de opdracht staan de punten waarop leerlingen worden beoordeeld: de inleiding en 
hoofd- en deelvragen, gebruik van primaire en secundaire bronnen, conclusie en verzorging/lay-out.199  
Als aanvulling op de checklist gaf Teo van Middelkoop aan dat een project geslaagd is als leerlingen:  

- Een goede probleemstelling hebben gemaakt; 
- Goede onderzoeksvragen hebben gemaakt; 
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 Bij de interviews heb ik gevraagd naar de ‘meerwaarde voor het vak geschiedenis’. Gedurende het onderzoek leek de term 
‘bijdrage aan het vak geschiedenis’ me beter. Deze term gebruik ik ook in de hoofdvraag. 
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 Klerk, Frank van en Meegen, Willy van. Persoonlijk interview. 22 maart 2013. 
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 Middelkoop, Teo van. Persoonlijk interview. 26 maart 2013. 
Ik heb voor deze analyse vooral de informatie uit deze twee interviews gebruikt. Ik zal niet meer expliciet naar de interviews 
refereren om de leesbaarheid te bevorderen. Andere bronnen noem ik wel.  
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 Middelkoop, Teo van. ‘Checklist voor het nakijken van archiefopdracht leerlingen VWO-5 Calvijn College.’ Goes: Calvijn College, 
2013.  
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- Zich bewust zijn van de moeilijkheid van bronnen;  
- Bronnen hebben geanalyseerd;  
- Een link hebben gelegd van bronnen naar het algemene verhaal (vertelt deze bron een verhaal dat past 

binnen het algemene verhaal? Zo nee, is het dan een uitzondering?) 
- Leerlingen een goede conclusie hebben geschreven. 
- Enthousiast zijn! (is vooral heel belangrijk volgens Teo). 

 
Bijdrage van het project aan het vak geschiedenis  
De bijdrage van het project bestaat uit twee aspecten: de ideeën van de educator en docent en het 
leerplan geschiedenis. Per aspect noem ik hoe het is gerealiseerd in het project.  
 

1. Ideeën van de educator en docent over de meerwaarde van archiefeducatie voor het vak 
geschiedenis 

De Klerk en Van Meegen gaven aan dat het hen te doen is om leerlingen een historische belevenis te 
geven. Docent Teo van Middelkoop geeft aan dat naast het werken aan vaardigheden de onderstaande 
zaken ook als meerwaarde dienen van het educatieproject: 

- Bij het samenwerken is het belangrijk dat leerlingen in groepjes werken en kijken naar elkaars 
competenties. Het is het handigst als ze de groepen zo maken dat er verschillende competenties in één 
groep aanwezig zijn.  

- Ze organiseren en plannen zelf het werk.  
- Ze moeten zich netjes gedragen op de studiezaal. 

 

Realisering 
De rondleiding was belangrijk voor de historische beleving. Leerlingen kregen inzicht in wat er zoal in een 
depot aan archiefstukken wordt bewaard, wat het nut is van al die archieven en wat ermee wordt gedaan. 
Door zelf te werken met primaire bronnen hebben ze ervaren wat ze ermee kunnen doen en hoe ze 
primaire bronnen moeten gebruiken voor onderzoek. Ook het doen van onderzoek in een archiefdienst 
draagt bij aan een historische beleving: leerlingen zijn op de studiezaal tussen andere onderzoekers bezig 
en snuffelen in materiaal uit archiefdozen. Daarbij hoort ook het zich eigen maken van de ‘huisregels’. Al 
deze elementen kunnen zorgen voor een historische belevenis. Door het geven van een rondleiding en het 
werken op de studiezaal met primaire bronnen is deze historische beleving gerealiseerd. Het was ook het 
doel van de docent om leerlingen in aanraking met primaire bronnen te brengen.  
Het werken aan organisatorische vaardigheden zijn vooral gerealiseerd door te kiezen voor een bepaalde 
werkvorm, namelijk samenwerken.  
  

2. Leerplan geschiedenis voor de tweede fase havo en vwo200 
De volgende punten uit het leerplan wat betreft historische vaardigheden zijn aan bod gekomen: 
 
Punt 1 

“De kandidaat kan gebeurtenissen uit zijn eigen leven alsmede verschijnselen, gebeurtenissen en 
personen uit de geschiedenis met behulp van een tijdsbalk of een andere vorm van chronologische 
schematisering ordenen en daarbij de volgende aanduidingen van tijd en tijdsindeling gebruiken: jaren, 
eeuwen, tijdvakken, perioden en jaartellingen;” 

Leerlingen hebben gebeurtenissen zoals de Tweede Wereldoorlog, verschijnselen zoals de Industriële Revolutie 
en personen (bij de egodocumenten over de dekolonisatie) in verband gebracht met het betreffende tijdvak. Dat 
hebben leerlingen vooral gedaan door de informatie in primaire bronnen te contextualiseren aan de hand van 
secundaire literatuur.  
 
Punt 2  

“De kandidaat kan de volgende tijdvakken met bijbehorende tijdsgrenzen in chronologische volgorde 
noemen en als referentiekader gebruiken:  
tijdvak 8: tijd van burgers en stoommachines (1800-1900) / industrialisatietijd /19e eeuw; 
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 Van der Kaap. Leerplan geschiedenis voor de tweede fase havo en vwo: 7-8. 
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tijdvak 9: tijd van de wereldoorlogen (1900-1950) / eerste helft 20e eeuw;” 
Uit punt 1 volgt al dat leerlingen het tijdvak waarin de gebeurtenis plaatsvond, als referentiekader hebben 
gebruikt voor het onderzoek.  
 
Punt 4 

“De kandidaat kan: in historische processen de samenhang tussen veranderingen en continuïteit 
beschrijven;” 

Bij onderwerpen die over een proces gaan, zoals de Industriële Revolutie, hebben leerlingen kunnen kijken naar 
de periode voor die verandering om te onderzoeken welke zaken zijn veranderd door de revolutie en welke niet.  
 
Punt 5 

“De kandidaat kan: 
• een vraag en een daarop aansluitende hypothese formuleren; 
• voor een vraag bruikbaar bronnenmateriaal verwerven en gegevens eruit selecteren.” 

Leerlingen hebben zelf hoofd- en deelvragen voor hun project opgesteld. Daarbij hoefden ze geen hypothese te 
formuleren. Uit een selectie primaire en secundaire bronnen hebben leerlingen bruikbare bronnen gezocht. Uit 
die bronnen hebben ze gegevens gefilterd die ze in hun verslag hebben verwerkt.  
 
Punt 6 

“De kandidaat kan in het kader van een historische vraagstelling verklaringen geven voor historische 
gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen;” 

Leerlingen moesten op basis van de hoofd- en deelvragen én de gevonden informatie kijken naar oorzaken, 
gevolgen en verklaringen voor het onderwerp dat ze bestudeerden. 
 
Punt 7 

“De kandidaat kan bij het geven van oordelen over het verleden rekening houden 
met: 
• het onderscheid tussen feiten en meningen; 
• tijd- en plaatsgebondenheid van interpretaties en oordelen afkomstig van personen uit het verleden en 
afkomstig van hedendaagse personen, onder wie hij zelf; […] 
• het ondersteunen van uitspraken met behulp van argumenten.” 

In de opdrachten was niet expliciet omschreven dat leerlingen moesten letten op de betrouwbaarheid van 
gegevens, maar waarschijnlijk hebben leerlingen hier wel naar moeten kijken. Omdat leerlingen zowel primaire 
als secundaire bronnen hebben gebruikt, zullen ze zowel feiten als meningen zijn tegengekomen. In hun verslag 
hebben ze denk ik moeten laten zien wat echt een feit was en wat een mening. Bij het analyseren van de 
bruikbare gegevens uit bronnen, zou het letten op de persoon die de bewering deed en wat dat betekende voor 
de betrouwbaarheid van de bron ook een rol gespeeld kunnen hebben. De verschillende gegevens uit bronnen 
hebben leerlingen gebruikt om hun hoofd- en deelvragen te beantwoorden. Voor hun eigen visie op de 
hoofdvraag hebben leerlingen argumenten gebruikt die ze ontleend hebben aan bronmateriaal.  
 

Historische vaardigheden 
Uit de analyse van het educatieproject aan de hand van leerplan blijkt dat leerlingen ook gewerkt hebben 
aan vaardigheden van ‘historisch redeneren’. Zo lijkt punt 2 wel op de vaardigheid ‘contextualiseren’, punt 
4 lijkt te wijzen op het ‘gebruik van structuurbegrippen’ als verandering en continuïteit, punt 5 duidt op 
het ‘stellen van historische vragen’ en het ‘gebruik van bronnen’, punt 6 lijkt ook op het ‘gebruik van 
structuurbegrippen’ te wijzen en punt 7 weer op het ‘gebruiken van bronnen’ en ‘argumenteren’. 
 

Realisering  
In de opdrachten zelf zijn de vaardigheden uit het leerplan geschiedenis gerealiseerd. Het kijken naar de 
manier waarop leerlingen bij de verschillende opdrachten worden gestuurd, geeft hierover duidelijkheid. 
Bij vrijwel alle projecten moesten leerlingen eerst literatuuronderzoek doen. Soms was er een (globale) 
eindopdracht geformuleerd, soms moesten leerlingen zelf vragen formuleren. Meestal werden er in de 
opdracht aanwijzingen gegeven, zoals vragen en suggesties om een bron te bekijken. 
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De eindopdracht omvatte veelal het schrijven van een verhaal aan de hand van de verschillende 
geraadpleegde bronnen. Leerlingen moesten soms ook laten zien of een ontwikkeling op lokaal niveau een 
representatie was van een ‘grote ontwikkeling’ en op welke manier. Er was dan een duidelijke koppeling 
met de lesinhoud waarin de globale ontwikkelingen aan de orde zijn gekomen.201  
 
Tot slot wil ik de volgende aanbeveling meegeven: 
In de lessen na het educatieproject kan aan de leerlingen gevraagd worden wat ze hebben geleerd over het doen 
van onderzoek. Is het heel anders dan ze hadden verwacht, waar zijn ze tegenaan gelopen, is hun kijk op wat 
geschiedenis is, veranderd?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En wat vonden de leerlingen er zelf van? 
In het GAG heb ik op 8 april met vier VWO-5 leerlingen gesproken. Zij vonden het project ‘weer eens wat 
anders’: “je werkt met echte documenten, met primaire bronnen. Je bent echt aan het toepassen, het 
komt dichterbij dan in het schoolboek.” Op de vraag wat ze als verschil zien met het werken met bronnen 
in een geschiedenisboek, zeiden ze dat ze daar maar één bron zien, zonder context. Bij het project kunnen 
ze daarnaast ook hun interesses volgen. De leerlingen gaven aan dat hun beeld van wat geschiedenis is 
niet is veranderd door deze opdracht: “We zijn gewend om van alles uit te zoeken voor andere vakken en 
het is niet heel vreemd om dat ook voor geschiedenis te doen.” 
De leerlingen gaven aan dat ze verschillende stappen hadden uitgevoerd: inlezen in het onderwerp 
(afhankelijk van de hoeveelheid secundaire literatuur) en inleven in de situatie, het bedenken van hoofd- 
en deelvragen, het vergelijken van de situatie in bronnen met de secundaire literatuur, rangschikken van 
informatie (bij elke deelvraag op grond van het jaartal bepalen welke primaire bronnen je gebruikt) en tot 
slot het schrijven van het onderzoeksverslag. Daarbij moesten ze goed letten op verbanden van oorzaak en 
gevolg en moesten ze vergelijkingen maken. Op de vraag wat dit project toevoegt aan het vak geschiedenis 
antwoordden ze dat het leuk is om iets te kunnen uitzoeken en om eigen interesses te kunnen volgen. 
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 Gemeentearchief Goes. ‘Opdrachten Calvijn College’ goes.nl/gemeentearchief. Gemeentearchief Goes. Geraadpleegd: 13 mei 
2013 <http://www.goes.nl/gemeentearchief/calvijn-college_43107/>. Door op een bepaald thema te klikken, verschijnt een 
pagina waar de uitgebreide opdrachtomschrijving met de opdrachten voor de leerlingen zijn te vinden. 

Afbeelding 9 In gesprek met leerlingen van het Calvijn College over hun ervaring 
met het project. Foto Willy van Meegen (GAG). 
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Analyse van het Westerborkproject 

 
Het Westerborkproject heeft betrekking op de Tweede Wereldoorlog en de deporatie van Alkmaarse Joden. Ik 
heb Jan van Baar, educator bij het RAA geïnterviewd202 en docent Schipper-Fijma van het Murmellius College in 
Alkmaar.203  
 

Het project nu 
Uit een lijst van het Westerborkcentrum met daarop alle Alkmaarse joden die op transport waren gezet, 
heeft Jan van Baar 15 namen gekozen, waarvan hij uit eigen onderzoek wist dat er voldoende informatie 
over te vinden is. Leerlingen kunnen dan genoeg informatie in het archief vinden over deze personen. De 
leerlingen worden in groepjes van 2 of 3 verdeeld. Ieder groepje kiest één persoon en gaat in het archief 
zoeken naar informatie over deze persoon. Het is de bedoeling dat leerlingen een portret van de persoon 
schrijven op basis van biografische gegevens. Het werkstuk heeft drie pijlers: literatuur en kranten, 
beeldmateriaal en archiefstukken. Jan van Baar heeft een literatuurlijst gemaakt waarop staat welke 
informatie is te vinden in de boeken, beeldbank en de archieven. In bijlage 8 vindt u de huidige 
opdrachtomschrijving van het project. 

 
Het project toen 
Docent Schipper heeft het project alweer zeven jaar geleden gedaan met haar klas. Het project was toen 
wel iets anders ingericht dan ik hierboven heb beschreven. Leerlingen moesten een e- mail sturen naar het 
Westerborkcentrum. Ze kregen dan een persoonskaart gemaild aan de hand waarvan ze in het RAA meer 
informatie moesten zoeken. De opdrachtomschrijving van het project van zeven jaar geleden, is er niet 
meer. Deze zou waarschijnlijk wel veel overeenkomsten vertonen met de huidige opdrachtomschrijving.  
  

Inbreng van de docent: doel van het project 
Het doel dat docent Schipper voor ogen had met dit project was dat leerlingen met een archiefdienst en met 
archieven zouden kennismaken, dat ze zouden leren om systematisch met bronnen te werken en dat ze 
historische betrokkenheid zouden krijgen bij onderwerp. Docent Schipper vond het ook erg belangrijk dat 
leerlingen kennis over het onderwerp zouden opdoen.  
 

Bijdrage van het project aan het vak geschiedenis  
 
De bijdrage van het project bestaat uit twee aspecten: de ideeën van de educator en docent en het 
leerplan geschiedenis. Per aspect noem ik hoe het is gerealiseerd in het project.  

 
1. Ideeën van de educator en docent over de meerwaarde van archiefeducatie voor het vak 

geschiedenis 
Educator Jan van Baar ziet bij de huidige versie van het Westerbork project het bezoeken van de archiefdienst en 
het zien van archiefstukken tijdens de rondleiding als meerwaarde. Leerlingen komen uit de schoolse omgeving 
in een andere sfeer en gaan in de ‘fabriekshal’, de studiezaal, aan de slag. Daarnaast hebben leerlingen aan veel 
onderzoeksvaardigheden gewerkt: literatuuronderzoek, onderzoek naar beeldmateriaal, archiefonderzoek, het 
schrijven van een verhaal, werken met bronvermelding en notenapparaat, presenteren op de school en het 
schrijven van een samenvatting voor website van het Westerborkcentrum. Deze vaardigheden komen niet 
allemaal terug in het project dat docent Schipper met haar klas deed. De rondleiding, het presenteren en het 
schrijven van een samenvatting voor de website van het Westerborkcentrum waren toen geen onderdeel van het 
project.  
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Docent Schipper ziet de volgende zaken als meerwaarde van het project voor vak geschiedenis: 
- Door dit project maken leerlingen kennis met een archiefdienst en met archieven, leren ze om 

systematisch met bronnen te werken, krijgen ze historische betrokkenheid bij het onderwerp en doen ze 
kennis op over het onderwerp.  

- Een archiefopdracht moet dusdanig zijn dat leerlingen echt naar het archief moeten en nergens anders 
de nodige informatie kunnen krijgen. Als leerlingen de gevonden informatie hebben verwerkt, weet je als 
docent zeker dat ze gebruik hebben gemaakt van archieven. 

- De toegevoegde waarde van dit project ligt ook in het feit dat leerlingen door dit project leren dat een 
onderzoek niet altijd antwoord geeft op de hoofdvraag of de hypothese bevestigt.  

 

Realisering 
Het was een doel van de docent dat door leerlingen op de studiezaal van de archiefdienst zelf onderzoek 
moesten doen aan de hand van authentieke bronnen. Dat heeft mede gezorgd voor de historische 
betrokkenheid van leerlingen. Doordat van tevoren niet is uitgezocht of leerlingen voldoende materiaal tot 
hun beschikking hadden om de hoofdvraag te beantwoorden, kon het gebeuren dat leerlingen weinig of 
geen bruikbaar materiaal vonden. In de les en tijdens individuele gesprekken heeft de docent dit 
‘probleem’ besproken.  
 

2. Leerplan geschiedenis voor de tweede fase havo en vwo204 
De volgende punten uit het leerplan wat betreft historische vaardigheden zijn aan bod gekomen: 
 
Punt 2 

“De kandidaat kan de volgende tijdvakken met bijbehorende tijdsgrenzen in chronologische volgorde 
noemen en als referentiekader gebruiken:  
• tijdvak 9: tijd van de wereldoorlogen (1900-1950) / eerste helft 20e eeuw;” 

Leerlingen hebben tijdvak 9 als referentiekader gebruikt voor hun opdracht. De kennis uit de les over de Tweede 
Wereldoorlog hebben ze voor hun opdracht kunnen gebruiken.  
 
Punt 4 

“De kandidaat kan: 
• de betekenis van historische gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen voor het heden 
aangeven;” 

Door een biografisch verslag te schrijven over de wegvoering van één Jood in Alkmaar, kunnen leerlingen zich 
bewust worden van de impact die de wegvoering van Joden heeft gehad op het Joodse leven in Alkmaar na de 
Tweede Wereldoorlog: er zijn minder Joden in Alkmaar dan voor de Tweede Wereldoorlog en het Joodse leven in 
Alkmaar kan verstoord zijn doordat het wegvallen van Joden.  
 
Punt 5 

“De kandidaat kan: 
• een vraag en een daarop aansluitende hypothese formuleren; 
• voor een vraag bruikbaar bronnenmateriaal verwerven en gegevens eruit selecteren.” 

Leerlingen hebben niet zozeer vragen over bronnen gesteld, maar ze hebben wel voor zichzelf vragen bedacht 
over wat ze over de persoon wilden weten. In hun gedachten hadden ze mogelijk al een hypothese bedacht over 
wat het antwoord zou zijn en waar ze het antwoord zouden kunnen vinden. Aan de hand van die vraag gingen ze 
in archieven zoeken naar een antwoord. 

 
Historische vaardigheden 
Uit de analyse van het educatieproject aan de hand van leerplan blijkt dat leerlingen ook gewerkt hebben 
aan vaardigheden van ‘historisch redeneren’. Punt 2 geeft de vaardigheid ‘contextualiseren’ aan, punt 5 
wijst op ‘het stellen van historische vragen’ en het ‘gebruik van bronnen’.  
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Realisering 
De vaardigheden uit het leerplan geschiedenis en de vaardigheden van ‘historische redeneren’ zijn in de 
opdrachten zelf gerealiseerd. Docent Schipper had als doel om leerlingen systematisch met bronnen te 
werken. Leerlingen moesten ook secundaire bronnen zoeken. Andere zaken als het stellen van vragen, 
contextualiseren en het gebruik van historische begrippen volgden uit de opdracht.  
 

Tot slot wil ik nog enkele aanbevelingen geven:  
- Het geven van een rondleiding aan de leerlingen in het depot of in de studiezaal als voorbereiding op het 

project heeft mijn voorkeur. Leerlingen krijgen dan bijvoorbeeld uitleg over wat een archief is en wat het 
belang ervan is, welke soorten archieven er zijn, hoe je in archieven zoekt en dat archieven verschillende 
invalshoeken bieden op een bepaalde gebeurtenis enz. Leerlingen kunnen op deze manier een beetje 
‘warmdraaien’ voor het project, en met de aangeboden kennis kunnen ze aan de slag.  

- Bij de huidige vorm van het project onderzoeken leerlingen een persoon waarvan bekend is dat er 
genoeg materiaal over te vinden is. Er kan ook voor gekozen worden om leerlingen niet één van de 
vijftien personen toe te wijzen, maar een andere persoon waarvan niet bekend is of er veel 
bronmateriaal over aanwezig. Het feit dat leerlingen leren dat onderzoek soms weinig oplevert, is mijns 
inziens belangrijk.  

 
In de huidige versie van het project krijgen leerlingen een overzicht van archieven en secundaire literatuur 
aangeboden wat ik een goede aanvulling vind ten opzichte van de oude versie van het project.  
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Analyse project van het Van Maerlant Lyceum Eindhoven 

 
Achtergrond van het project 
Het educatieve programma is geen onderdeel van het vak geschiedenis, maar maakt deel uit van een 
groter project voor brugklassers in de projectweek van het Van Maerlant Lyceum. Alle acht brugklassen 
zijn verdeeld in groepjes van 4 of 5 leerlingen. Naast het Regionaal Historisch Centrum gaan er groepjes 
naar het Archeologisch Centrum, het Milieu Educatie Centrum, het Ton Smitshuis (cartoonist) en het 
Historisch Openlucht Museum Eindhoven. Bij elke activiteit is er van iedere klas één groepje aanwezig. Bij 
het RHC waren er dus groepjes uit acht klassen bij elkaar. Door het beantwoorden van vragen verzamelen 
de groepjes punten voor hun klas. De kennis van de leerlingen wordt aan het eind van de projectweek 
getoetst. De winnende klas mag naar de Efteling.205  
 
In bijlage 8 vindt u de opdrachtomschrijving van het project, naast de vragen voor de rondleiding en de 
opdrachten met microfiches.  
Ik heb Ivonne Lipsch, educator en cultuurhistoricus bij het RHCe geïnterviewd206 en een e-mailsessie gehad 
met geschiedenisdocent Paul Brans van het Van Maerlant Lyceum in Eindhoven.207  

 
Inbreng van de docent: doel van het project en randvoorwaarden voor de invulling ervan 
De docent wil leerlingen kennis laten maken het archief, dat vol is van primaire bronnen. Daarom is er 
gekozen voor een rondleiding waar leerlingen primaire bronnen zien en er uitleg over krijgen. Het RHCe 
ligt dicht bij de school en dat maakt het brengen van een bezoek mogelijk. De docent wil ook dat leerlingen 
zicht krijgen op belangrijke gebeurtenissen in Eindhoven uit de vorige eeuw: gebeurtenissen die indruk op 
mensen hebben gemaakt en zich afgespeeld hebben in de nabije woonomgeving van de leerlingen. Deze 
voorvallen maken als het ware onderdeel uit van het gemeenschappelijk geheugen van Eindhovenaren. 
Leerlingen moeten met deze gebeurtenissen aan de slag gaan door het bekijken van microfiches van het 
Eindhovens Dagblad. Aan de hand van de datum van een gebeurtenis moesten leerlingen de juiste 
microfiche zoeken en de gestelde vragen beantwoorden. Er is twee uur tijd beschikbaar voor leerlingen om 
deze programmaonderdelen in het RHCe uit te voeren.208 

 
Bijdrage van het project aan het vak geschiedenis 
De bijdrage van het project bestaat uit twee aspecten: de ideeën van de educator en docent en het 
leerplan geschiedenis. Per aspect noem ik hoe het is gerealiseerd in het project.  
 

1. Ideeën van de educator en docent over de meerwaarde van archiefeducatie voor het vak 
geschiedenis 

Bij zowel Ivonne Lipsch als Paul Brans komt naar voren dat het project belangrijk is om leerlingen bekend 
te maken met wat een archief is, waarom er archieven zijn en dat archieven de basis zijn voor het 
geschiedenisverhaal in het lesboek. Daarnaast benadrukt Ivonne Lipsch dat leerlingen bij een 
educatieproject op een andere en actieve manier kunnen leren dan op school, van iemand anders les 
krijgen en kennis opdoen die ze op school niet krijgen. Ivonne Lipsch vindt het belangrijk om leerlingen 
mee te nemen in het depot: dan gaat geschiedenis voor hen leven. De doelen van het project die Paul 
Brans beschreef, zouden gezien kunnen worden als meerwaarde voor het vak geschiedenis. Leerlingen 
doen kennis op over archieven, maar ook over belangrijke gebeurtenissen in Eindhoven uit de vorige 
eeuw. Het onderdeel van werken met microfiches is als het ware omgevingsonderwijs. Leerlingen werken 
daarbij aan onderzoeksvaardigheden, met name het beoordelen van de bruikbaarheid van informatie voor 
een vraag. 
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Realisering 
Het actief leren in een ‘historische’ omgeving werd gerealiseerd doordat leerlingen actief met de opgedane 
kennis aan de slag gingen (interactie met archiefdocent tijdens de rondleiding en het samen bezig zijn met 
de opdrachten). Het uitvoeren van de opdrachten in het depot en de studiezaal van de archiefdienst bood 
leerlingen een historische omgeving. Het waren ook doelen van de docent om leerlingen kennis te laten 
maken met het archief en hen bezig laten zijn met belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van 
Eindhoven.  
 

2. Leerplan geschiedenis voor de onderbouw havo en vwo209 
Leerlingen hebben tijdens dit project vooral gewerkt aan punt 2 en 3 van het leerplan geschiedenis.  
 
Bij de rondleiding is een aspect van punt 2 naar voren gekomen. Dit punt gaat over het kijken naar de betekenis 
van gebeurtenissen uit het verleden voor het heden.  

“De leerlingen kunnen situaties uit verschillende tijdvakken met elkaar en met het heden vergelijken en 
onderscheiden wat veranderd of hetzelfde is gebleven.”  

Tijdens de rondleiding is er voortdurend geschakeld tussen heden en verleden. Leerlingen hebben nagedacht 
over de manier van schrijven in de Middeleeuwen. Het viel leerlingen op dat er vaak netjes werd geschreven. Op 
de vraag of leerlingen dat ook zouden kunnen, antwoordden ze ontkennend: ze gebruiken immers vaak de 
computer in plaats van zelf te schrijven.  
Verder heeft de archiefdocent duidelijk gemaakt dat oude documenten in archieven ook voor nu van betekenis 
zijn. Leerlingen hebben een stukje oud schrift gelezen en merkten dat ze zelf woorden konden ontcijferen. Een 
jongen kwam tot de ontdekking dat hij oud muziekschrift kon lezen. De archiefdocent heeft leerlingen laten 
nadenken over de vraag waarom door inkt aangevreten archiefstukken worden bewaard, ook als ze niet meer te 
lezen zijn. Dat wordt gedaan om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de schade en hoe die schade kan 
worden ingeperkt.  
 
Ook bij het onderzoek in de microfiches hebben leerlingen zich met punt 2 bezig gehouden: 

“De leerlingen kunnen de betekenis van historische gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen 
voor het heden herkennen.”  

Het doel van het werken met microfiches was onder andere om leerlingen te laten kijken naar belangrijke 
gebeurtenissen uit de geschiedenis van Eindhoven. Leerlingen krijgen zich op belangrijke voorvallen die deel 
uitmaken van het verleden van Eindhoven. 
 
Bij punt 3 gaat het om halen van informatie uit bronnen:  

“De leerlingen kunnen uit bronnen passende informatie selecteren met het oog op bruikbaarheid, 
betrouwbaarheid en representativiteit voor een historische vraagstelling […].” 

Leerlingen moesten uit de microfiches de nodige informatie te halen om de vragen te beantwoorden. Artikelen in 
kranten zijn niet op het niveau van brugklassers geschreven. Dat maakte het begrijpen van de tekst soms lastig. 
Het was daardoor niet altijd makkelijk om de passage aan te wijzen waar het antwoord in stond. Leerlingen 
hebben vooral gezocht naar informatie die bruikbaar was voor het beantwoorden van de vragen. Leerlingen 
moesten ook vragen beantwoorden over de rondleiding. Het was soms moeilijk om terug te halen welke 
informatie ze hadden gehoord over een bepaalde vraag.  
 

Historische vaardigheden 
Uit de analyse van het educatieproject aan de hand van leerplan blijkt dat leerlingen ook gewerkt hebben 
aan de vaardigheid ‘gebruik van bronnen’ (zie punt 3 van het leerplan). 

 
Realisering 
Deze vaardigheden werden in het project gerealiseerd doordat leerlingen deze vaardigheden voor het 
maken van de opdrachten moesten gebruiken.  
Het project was niet georganiseerd vanuit het vak geschiedenis, was er niet op gericht om leerlingen aan 
zoveel mogelijk (historische) vaardigheden te laten werken en was kort (twee uur). Ondanks het algemene 

                                                           
209

 Van der Kaap. Voorbeeld leerplan geschiedenis voor de onderbouw havo en vwo: 5. 



 

 

65 

karakter van het project en de beperkte tijd heeft het project kunnen bijdragen aan het vak geschiedenis. 
Graag doe ik de volgende aanbevelingen waardoor het project nog meer kan bijdragen aan het vak 
geschiedenis. 
 

Tot slot wil ik de volgende aanbevelingen meegeven: 
- Door reflectieve vragen bij de opdrachten te stellen, bijvoorbeeld hoe de bevolking in Eindhoven 

op een bepaalde gebeurtenis gereageerd zou hebben, zullen leerlingen dieper nadenken over de 
gebeurtenissen en wellicht ook over de impact van de gebeurtenis voor henzelf.  

- Tijdens de geschiedenisles kan er aandacht besteed worden aan deze opdrachten, zodat leerlingen 
weten waarom ze naar het archief gaan, wat het belang van archieven zijn voor geschiedenis enz. 
Door deze ‘voorbereiding’ op school hebben leerlingen al een basiskennis over archieven en kan er 
tijdens de rondleiding dieper worden ingegaan op vragen over het nut en de betekenis van 
archieven.  

- Na afloop van het project kan in de geschiedenisles gereflecteerd worden op hoe leerlingen het 
bezoek aan het RHCe hebben gewaardeerd en wat ze hebben geleerd. De opgedane kennis zal dan 
mogelijk beter blijven hangen, omdat er op een ander moment op wordt teruggegrepen. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 10 Brugklassers oog in oog met oorkonden in het 
RHCe. Foto: Marieke Houtekamer. 



 

 

66 

Conclusie analyse projecten 
 
Aan de hand van de analyses van de drie educatieprojecten wil ik de hoofdvraag beantwoorden: wat kan 
archiefeducatie bijdragen aan het vak geschiedenis op het voortgezet onderwijs en hoe kan deze bijdrage 
gerealiseerd worden in een educatieproject? 
 
In de inleiding heb ik vermeld dat het woordje ‘kan’ in de hoofdvraag aangeeft dat het gaat om de hoogste 
haalbare bijdrage van archiefeducatie aan het vak geschiedenis. Bij de onderzoeksmethode heb ik 
aangegeven dat de analyse beperkt is in die zin dat ik niet weet wat het project voor de leerlingen zelf 
heeft bijgedragen aan het vak geschiedenis.  
 

Bijdrage aan het vak geschiedenis en de realisering ervan in het educatieproject 
 

Leerplannen geschiedenis: historische vaardigheden 
Bijdrage 
In het leerplan komen verschillende historische vaardigheden terug: ordenen van informatie, indelen van 
informatie in een periode of tijdvak, vragen stellen, informatie selecteren en een standpunt innemen. Deze 
vaardigheden komen overeen met vaardigheden van ‘historisch redeneren’. 
 
Realisering 
Het werken aan vaardigheden van ‘historisch redeneren’ was vooral verankerd in de opdracht die 
bepaalde welke stappen leerlingen moesten nemen om de opdracht te kunnen maken. Ook het niveau van 
de leerlingen bepaalde welke vaardigheden werden gebruikt. Daar ga ik nu kort op in. 
 
Opbouw in gebruik van vaardigheden uit het leerplan 
Bij de analyse van projecten is te zien dat naarmate het niveau van de leerlingen stijgt, ook het aantal 
elementen uit het leerplan geschiedenis in het project stijgt. Bij het project van het RHCe stond het kijken 
naar de betekenis van gebeurtenissen uit het verleden voor het heden en het halen van informatie uit 
(vooral secundaire) bronnen centraal. Bij het Westerborkproject kwamen drie elementen terug: een 
bepaald tijdvak als referentiekader gebruiken, de betekenis van het verleden voor het heden aangeven en 
het formuleren van een vraag en hypothese en daarbij bronnen zoeken en gegevens eruit selecteren. Ten 
opzichte van het project van het RHCe wordt bij dit project een groter beroep gedaan op de 
oriëntatiekennis (namelijk: het referentiekader) en gaat het werken met bronnen een stapje verder 
(leerlingen moeten met een hypothese werken en zelf verschillende primaire en secundaire bronnen 
zoeken). Het project van het GAG gaat weer een stapje verder. Leerlingen moeten nu ook primaire 
bronnen contextualiseren, letten op betrouwbaarheid en representativiteit, kijken naar verklaringen voor 
gebeurtenissen en een beargumenteerd standpunt innemen.  
Bij alle drie de projecten waren elementen van historisch besef aanwezig. Ik denk dat naarmate er meer 
vaardigheden uit het leerplan terugkomen in het project, er ook meer werd gewerkt aan historisch besef. 
 

Leerplannen geschiedenis: historisch besef 
Bijdrage 
In de leerplannen geschiedenis worden ook vaardigheden genoemd die te maken hebben met het 
nadenken over de betekenis van het verleden voor het heden. Bij deze vaardigheden werken leerlingen 
aan het opdoen van historisch besef. 210 
Realisering 
Deze aspecten kwamen vooral terug tijdens de rondleiding waarbij werd ingegaan op het belang van 
archieven voor vandaag. Deze aspecten kwamen niet zo duidelijk naar voren in de opdracht. 
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Historische belevenis als bijdrage  
Bij alle projecten komt de historische belevenis ook als bijdrage naar voren. Het gaat om de onderstaande drie 
punten, waarbij ik meteen noem hoe ze zijn gerealiseerd in het project: 

- Het geven van een rondleiding in het depot wat onderdeel was van de opzet van het project, namelijk de 
introductie. 

- Het werken met primaire bronnen wat onderdeel van de opdracht was. 
- Het uitvoeren van de opdracht in de studiezaal van de archiefdienst wat onderdeel was van de opdracht. 

 

Andere vaardigheden en de realisering ervan in de educatieprojecten 
Vooral bij de projecten van het GAG en het RHCe werd er gewerkt aan de vaardigheid om samen te 
werken. Bij het project van het GAG ging het ook om het kijken naar elkaars competenties. Samenwerking 
kan worden gerealiseerd door het kiezen van een bepaalde werkvorm. 
Bij het project in het RHCe was het een expliciet doel van de docent om leerlingen met de 
omgevingsgeschiedenis bezig te laten zijn. Ook bij de projecten in het GAG en het RAA werkten leerlingen 
met lokale bronnen. Dit is gerealiseerd door een thema te kiezen over een lokaal onderwerp en leerlingen 
met lokale bronnen te laten werken.  
 

Besef opdoen dat leerlingen zelf geschiedenis ‘maken’ 
Bij de projecten van het RAA en het GAG hebben leerlingen zelf primaire en secundaire bronnen gezocht 
(uit een selectie) en daar een verhaal over geschreven. Leerlingen konden dus zelf bepalen wat de 
bouwstenen voor hun verhaal waren; ze maakten dus hun eigen geschiedenisverhaal. 
Leerlingen hebben bij het Westerborkproject geleerd dat onderzoek niet altijd antwoord geeft op de 
hoofdvraag of de hypothese bevestigt. Dit is gerealiseerd door van tevoren niet uit te zoeken of leerlingen 
voldoende materiaal tot hun beschikking hebben om de hoofdvraag te beantwoorden. 
 

Rol van docent en educator bij de realisering van het project 
Het educatieproject van het GAG is door nauwe samenwerking tussen de educator en docent tot stand 
gekomen. De docent heeft zijn wensen over de thema’s, didactiek, werkvormen en vaardigheden voor het 
project aangegeven. De specifieke taak van de educator was het selecteren van primaire en secundaire 
bronnen, het maken van de opdrachtomschrijvingen, het geven van de introductieles en de rondleiding, 
het faciliteren van het doen van onderzoek op de studiezaal.  
Bij het Westerborkproject is de rolverdeling anders. De docent maakte gebruik van een bestaand project 
en hielp de leerlingen door het onderzoek heen. Leerlingen moesten vooral zelfstandig onderzoek doen. 
Natuurlijk hebben leerlingen wel in de studiezaal vragen kunnen stellen aan medewerkers.  
Het project van het RHCe bestaat al meerdere jaren. Hoe de opdracht precies tot stand is gekomen, is niet 
bekend bij de educator. 
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Conclusie 
 
De conclusie is een toepassing van de resultaten van het hele onderzoek op de praktijk van 
archiefeducatie. Ik vat samen wat volgens literatuuronderzoek en empirisch onderzoek de bijdrage van 
archiefeducatie voor het geschiedenisonderwijs is. Daarna vergelijk ik de uitkomst van deze twee soorten 
onderzoek. Tot slot beschrijf ik in een handleiding de manier waarop die bijdrage kan worden verwezenlijkt 
in een educatieproject.  
 

Wat kan archiefeducatie bijdragen aan het vak geschiedenis?  
 

Literatuuronderzoek  
De centrale activiteit van archiefeducatie heb ik in hoofdstuk 6 beschreven als het werken met primaire 
bronnen. De twee vormen die ik daarbij het meest voor de hand liggend acht, zijn het werken met een 
bronnenboek (digitaal of analoog) of het zelfstandig onderzoek doen met bronnen. Er kan dus vooral 
gewerkt worden aan de vaardigheid ‘werken met bronnen’, maar ook aan andere vaardigheden van 
‘historisch redeneren’. Daarnaast kunnen leerlingen met verschillende niet-schoolse werkvormen aan de 
slag. Deze vaardigheden en werkvormen komen samen in één samenhangend geheel: het project. 
Daarnaast kunnen de volgende zaken gezien worden als bijdrage aan het geschiedenisonderwijs: 
 

- Door te werken met (kopieën/scans van) primaire bronnen kunnen leerlingen zich beter inleven in 
de maker van de bron, het onderwerp en de tijd waaruit de bron stamt. Leerlingen kan meer 
inzicht gegeven worden in de historische context van de bron.  
 

- Leerlingen kunnen door het werken met primaire bronnen een historische ervaring opdoen: ze 
verlaten hun ‘eigen’ wereld en ontmoeten in de historische ervaring als het ware het archiefstuk 
dat ze voor zich hebben. Leerlingen worden op deze manier ondergedompeld in de historische 
wereld. 

 
Het doelgericht werken met bronnen kan eraan bijdragen dat leerlingen bezig zijn met het 
ontwikkelen van een genuanceerder beeld van wat geschiedenis is. Leerlingen kunnen door het 
kritisch werken met bronnen inzien dat het beeld dat ze van het verleden hebben, afhankelijk is 
van de vragen die ze aan bronnen stellen en het onderzoeken van de historische context ervan. 
Door leerlingen verschillende invalshoeken in het bronmateriaal aan te bieden, krijgen ze ook een 
genuanceerder beeld van het onderwerp, de periode of gebeurtenis. Met een genuanceerd beeld 
van wat geschiedenis is en kennis van de historische context van bronnen, kunnen leerlingen meer 
empathie opbrengen voor bronnen en voor wat ze daarin lezen over een periode, gebeurtenis enz. 
Door het werken met (tegenstrijdige) bronnen leren leerlingen dat geschiedenis niet vaststaat.  

  
- Door in de klas te reflecteren op de manier van kritisch werken met bronnen worden leerling 

bewust van wat ze hiervan hebben geleerd en hoe ze zorgvuldig bronnen kunnen bestuderen. De 
docent speelt hierbij een belangrijke rol. 

 
- Lokale bronnen kunnen inzicht geven in de manier waarop landelijke ontwikkelingen gestalte 

hebben gekregen in de eigen omgeving. 
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Interviews 
Uit de interviews is naar voren gekomen dat de bijdrage van archiefeducatie aan het vak geschiedenis 
bestaat uit vier zaken:  

- Vaardigheden van ‘historisch redeneren’: in een educatieproject kunnen verschillende 
vaardigheden terugkomen waardoor leerlingen op verschillende manieren het onderwerp zich 
eigen kunnen maken. Het stellen van vragen is een belangrijke vaardigheid: als leerlingen zien dat 
ze zelf geschiedenis maken door vragen te stellen aan bronnen, draagt dat bij aan historisch besef.  
 

- Historisch besef: leerlingen werken aan historisch besef, doordat ze zien dat met veel archieven 
veel perspectieven op de geschiedenis gegeven kunnen worden, dat archiefstukken weerbarstig en 
niet betrouwbaar hoeven te zijn en dat het belangrijk is om archieven te bewaren voor de 
toekomst.  

 
- Historische belevenis: door een rondleiding in het archiefdepot en door de opdracht op de 

studiezaal van de archiefdienst uit te voeren, maken leerlingen kennis met de ‘de wondere wereld 
van het archief’. Ze ervaren hoe het is om in een ‘historische werkplaats’ bezig te zijn. Het 
kennismaken met de archiefdienst kan voor leerlingen drempelverlagend werken om later 
onderzoek te doen in de archiefdienst. 

 
- Omgevingsonderwijs: archiefeducatie kan aansluiten bij de lesstof en kan laten zien hoe de 

algemene thema’s in de eigen omgeving van de leerling terugkomen. 
 

Projecten 
De bijdrage van de projecten aan het vak geschiedenis is gelegen in:  

- Werken aan vaardigheden uit het leerplan geschiedenis: uit de analyse van de projecten aan de 
hand van de leerplannen van geschiedenis kwam naar voren dat leerlingen werken aan 
vaardigheden die overeenkomen met de vaardigheden van ‘historische redeneren’: ordenen van 
informatie en het kunnen indelen van informatie in een periode of tijdvak, het stellen van vragen, 
informatie selecteren, interpreteren en een standpunt innemen. Er kwamen ook vaardigheden in 
de projecten voor die te maken hebben met historisch besef: het maken van vergelijkingen tussen 
heden en verleden en het kunnen aanwijzen van de betekenis van het verleden voor het heden.  
 

- Het opdoen van een historische belevenis bestond hierin dat leerlingen het archiefdepot 
bezochten, werkten met primaire bronnen en in de (studiezaal van de) archiefdienst hun opdracht 
maakten.  

 
- Omgevingsonderwijs: bij alle projecten hebben leerlingen met lokale bronnen gewerkt. Bij het 

project in het RHCe komt duidelijk naar voren dat dit een bijdrage is aan het 
geschiedenisonderwijs.  

 
- Andere vaardigheden: bij het Westerborkproject leerden leerlingen dat bij het doen van 

onderzoek je hypothese niet altijd wordt bevestigd. Ze zijn zich hierdoor bewust dat het bij 
onderzoek doen gaat om het zoekproces en niet zozeer om de hoeveelheid informatie die het 
zoeken oplevert. 
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Synthese van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek 
Hieronder wordt de bijdrage aan het geschiedenisonderwijs uit literatuuronderzoek en empirisch 
onderzoek samengevat waarbij de gemeenschappelijke elementen naar voren komen:  
 

Bijdrage Literatuuronderzoek Interviews Projecten 
Vaardigheden van 
‘historisch redeneren’ 

Leerlingen werken aan 
vaardigheden van 
‘historisch redeneren’. 

Leerlingen werken aan 
vaardigheden van 
‘historisch redeneren’. 

Leerlingen werken aan 
vaardigheden van 
‘historisch redeneren’. 

Een educatieproject als 
een samenhangend 
geheel 

Educatieprojecten zijn een 
geheel van kennis, 
vaardigheden en attituden 
met betrekking tot 
archiefstukken.  
 

Een educatieproject biedt 
leerlingen een 
samenhangend geheel 
van vaardigheden aan 
waardoor leerlingen op 
verschillende manieren 
het onderwerp zich eigen 
kunnen maken. 

Leerlingen gebruiken 
achtergrondkennis, doen 
nieuwe kennis op en leren 
omgaan met historische 
bronnen. 

Inleven in de maker 
van de bron en diens 
tijd 

Leerlingen kunnen door 
het werken met bronnen 
zich inleven in de maker 
van de bron, zijn tijd en 
het onderwerp. 

Leerlingen stellen vragen 
aan archiefstukken over 
bijv. vorm, inhoud, maker, 
tijd en ontvanger. 

Leerlingen stellen zelf 
vragen op of beant-
woorden wat zorgt voor 
betrokkenheid bij de bron, 
maker en het onderwerp. 

Historische ervaring Leerlingen worden in de 
historische ervaring sterk 
betrokken op het 
archiefstuk en zo 
ondergedompeld in de 
historische wereld. 

Leerlingen nemen een 
kijkje in de historische 
werkplaats, namelijk het 
archiefdepot en/of de 
studiezaal. 

Leerlingen nemen een 
kijkje in de historische 
werkplaats, namelijk het 
archiefdepot en/of de 
studiezaal. 

Nadenken over wat 
geschiedenis is, wat de 
aard van bronnen is 
(en bezig zijn met 
historisch besef)
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Leerlingen kunnen een 
genuanceerd beeld 
ontwikkelen van wat 
geschiedenis is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door te werken met 
bronnen kan (klassikaal) 
gereflecteerd worden op 
het kritisch omgaan met 
bronnen. 

Leerlingen kunnen 
nadenken over de aard 
van bronnen en inzien dat 
bronnen de basis zijn voor 
geschiedenis. 
 
Leerlingen kunnen inzien 
dat bronnen authentiek, 
subjectief en weerbarstig 
zijn, dat bronnen 
verschillende 
perspectieven op de 
geschiedenis bieden en 
dat archieven moeten 
bewaard blijven voor de 
toekomst. 

Leerlingen kunnen werken 
aan vaardigheden uit de 
leerplannen geschiedenis 
waarbij ze nadenken over 
de betekenis van het 
verleden voor nu. 
 
Leerlingen kunnen het 
besef opdoen dat ze zelf 
geschiedenis ‘maken’ 
doordat ze een verhaal 
schrijven over de 
gevonden bronnen.  
 
Bij het Westerbork-
project deden leerlingen 
het inzicht op dat 
onderzoek doen soms niet 
oplevert wat je verwacht 
en dat niet het resultaat, 
maar het zoekproces telt. 

Omgevingsonderwijs Leerlingen krijgen inzicht 
in de relatie tussen 
landelijke ontwikkelingen 
en lokale geschiedenis. 

Leerlingen krijgen inzicht 
in de relatie tussen 
landelijke ontwikkelingen 
en lokale geschiedenis. 

Leerlingen doen kennis op 
over de geschiedenis van 

de eigen omgeving.
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 Deze twee elementen noem ik samen omdat het nadenken over wat geschiedenis is, te maken heeft met het hebben van 

historisch besef.  
212

 Bij het project van het RHCe benoemde de docent omgevingsonderwijs duidelijk als meerwaarde. Bij de andere projecten werd 
dit niet zodanig benoemd, maar werd er wel aan omgevingsonderwijs gedaan door met lokale bronnen te werken.  
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Uit het bovenstaande schema wordt duidelijk dat alle punten van de bijdrage van archiefeducatie aan het 
geschiedenisonderwijs terugkomen in zowel literatuuronderzoek als empirisch onderzoek.  

 
Het interpreteren van de resultaten 
De resultaten uit literatuuronderzoek lenen zich beter voor generalisatie dan de resultaten uit interviews 
en de analyse van de drie educatieprojecten. Bij literatuuronderzoek zijn zoveel mogelijk meerdere visies 
beschreven om daar vervolgens conclusies uit te trekken. Bij de interviews heb ik in letterlijke zin 
verschillende visies naast elkaar kunnen zetten. Zes visies maken generalisatie niet mogelijk. Daarbij komt 
dat ik heb gekozen voor mensen die actief zijn op het gebied van archiefeducatie. Deze mensen gaan uit 
van de ‘vooronderstelling’ dat archiefeducatie nuttig en waardevol is en op dit principe is ook mijn scriptie 
gebaseerd. Bij de interviews sta ik als het ware tussen de geïnterviewden en de resultaten van de 
interviews. Het resultaat was dus erg afhankelijk van de vragen die ik aan de geïnterviewden heb gesteld. 
Bij literatuur is dat in zekere zin ook, maar bij literatuuronderzoek kun je ook gestuurd worden door de 
literatuur die je leest (zonder een specifieke vraag te stellen). De analyse van de educatieprojecten is ook 
gekleurd door de vragen die ik aan de docenten (en educatoren) heb gesteld en het onderzoeksinstrument 
dat ik gebruikt heb: de leerplannen geschiedenis.  
Ondanks het feit dat de resultaten uit literatuuronderzoek minder afhangen van mijn tussenkomst, hebben 
de interviews en de analyses van de projecten wel als voordeel ten opzichte van literatuuronderzoek dat 
ze meer inzicht bieden in de praktijk van archiefeducatie.  
Zowel mijn literatuuronderzoek als empirisch onderzoek is dus gekleurd en zodoende zijn de resultaten dat 
ook. Door aan te geven in welke elementen de subjectiviteit in dit onderzoek naar voren komt, wil ik de 
interpretatie van de resultaten vergemakkelijken. De vragen voor de interviews in bijlage 1 zijn daarbij 
belangrijk.  
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Handleiding   
 
 
In deze handleiding geef ik aan hoe de bijdrage van archiefeducatie aan het vak geschiedenis in een 
educatieproject gerealiseerd kan worden. Om deze bijdrage overzichtelijk weer te geven, breng ik ieder 
aspect van de bijdrage onder bij een punt van het theoretische kader voor erfgoededucatie van Zeeman, 
De Regt en Van Langen. 
 

1. Systematische overdracht 
 
Vaardigheden en werkvormen in één samenhangend geheel aanbieden 
In een educatieproject kunnen verschillende vaardigheden van ‘historisch redeneren’ worden 
gecombineerd met diverse werkvormen. Een project kan worden opgebouwd uit een voorbereiding, kern 
en reflectie waarbij de activiteiten en vaardigheden die daarbij horen, leerlingen de mogelijkheid bieden 
om op verschillende manieren met de aangeboden stof aan de slag te gaan.  

 De docent geeft aan wat het thema van het project moet zijn en welke voorkennis leerlingen 
hebben. De archivaris en docent bepalen samen hoe het project wordt opgezet, welke 
werkvormen worden ingezet en welke soort opdrachten worden gegeven. De opdrachten moeten 
aansluiten bij de voorkennis van leerlingen en moeten leerlingen de aangeboden informatie actief 
laten verwerken. Bij het opstellen van de opdrachten moeten ook de vaardigheden betrokken 
worden waaraan leerlingen moeten werken.  

 Er kan gekozen worden voor werkvormen die leerlingen actief met de archiefstukken en het 
onderwerp laten werken. Als leerlingen een bepaalde rol moeten aannemen bij het project, kan 
dat zorgen voor een grotere betrokkenheid bij het onderwerp en kan het creativiteit stimuleren 
doordat er een beroep wordt gedaan op hun inlevingsvermogen.  

 
 

2. Kennis, vaardigheden en attituden 
 
Vaardigheden van ‘historisch redeneren’ 
Een opdracht kan zo geformuleerd worden dat er zoveel mogelijk vaardigheden van ‘historisch redeneren’ 
in verwerkt zijn. Leerlingen moeten daarbij op hun eigen niveau aan de vaardigheden kunnen werken. 
Globaal gezien kan bij projecten voor de onderbouw het halen van informatie uit bronnen centraal staan 
(dus het letten op bruikbaarheid), terwijl bij projecten voor de bovenbouw het beoordelen van bronnen op 
betrouwbaarheid en representativiteit centraal kan staan. Naarmate leerlingen in hogere klassen komen, 
kan het aantal vaardigheden waaraan leerlingen werken, verhoogd worden. Bij de analyse van de 
projecten bleek dat bij een hoger niveau leerlingen aan meer vaardigheden konden werken. Dat heeft 
ermee te maken dat leerlingen meer geschiedeniskennis hebben dan in de onderbouw.  

 De archivaris heeft kennis van de docent nodig over de voorkennis van leerlingen, aan welke 
vaardigheden de leerlingen moeten werken en op welk niveau leerlingen met bronnen gaan 
werken. Dat bepaalt de informatieve waarde, taalgebruik, leesbaarheid en de toegankelijkheid 
van de bron. De docent kan inschatten of de primaire bronnen en het niveau van de leerlingen 
niet te ver van elkaar afstaan. Als dat het geval is, moeten bronnen bewerkt worden. De 
docent kan bij het bewerken van bronnen aangeven wanneer leerlingen de primaire bronnen 
zullen kunnen begrijpen. De archivaris kan bij het bewerken ervan kennis van paleografie en 
kennis over het de inhoud en context van de primaire bronnen gebruiken.  
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3. Erfgoed 
 
Inleven in het onderwerp van de bron, de maker ervan en de tijd waarin hij leefde 
Door te werken met (digitale) kopieën van primaire bronnen kunnen leerlingen zich beter inleven in het 
onderwerp waar de bron over gaat. Daarnaast krijgen leerlingen ook meer gevoel bij de maker van de bron 
en de tijd waarin hij leefde. Leerlingen kan hierdoor meer inzicht gegeven worden in de context van de 
bron.  

 De archivaris zorgt voor leesbare en begrijpelijke (digitale) kopieën van archiefstukken. Tijdens een 
rondleiding kan hij leerlingen oog ik oog laten komen met authentieke archiefstukken die 
honderden jaren oud zijn. Aan de hand van een archiefstuk kan de archivaris ingaan op de maker 
en de tijd waarin hij leefde. De archivaris kan ook laten zien dat een archiefstuk niet op zichzelf 
staat, maar onderdeel is van een archief dat is aangelegd door een bepaalde persoon in een 
bepaalde periode met een zeker doel.  

 De archivaris kan zijn kennis over de inhoud van archieven gebruiken om aansprekende (visuele) 
bronnen te selecteren.  

 De keuze van bronnen is enigszins afhankelijk van het niveau van leerlingen. Zo kunnen voor 
jongere leerlingen concrete, visuele bronnen gekozen worden. Maar door een programma om de 
bronnen heen te bouwen, kunnen leerlingen ook met ‘abstracte’ en lastige bronnen aan de slag.  

 Het analysekader van Klein, Grever en Van Boxtel kan worden gebruikt om in een educatieproject 
zowel recht de doen aan de historische periode (‘afstand’) en om die historische periode dichter bij 
leerlingen te brengen (‘nabijheid’). 

 

Omgevingsonderwijs 
Lokale bronnen kunnen ingezet worden om te laten zien hoe een landelijke ontwikkeling of gebeurtenis 
vorm kreeg in de lokale geschiedenis.  

 Door lokale bronnen te kiezen die gaan over ontwikkelingen of gebeurtenissen die ook landelijk 
plaatsvonden en door bij opdrachten leerlingen gebruik te laten maken van hun kennis van het 
betreffende tijdvak, kunnen ze de lokale geschiedenis koppelen aan de landelijke geschiedenis.  

 
 

4. Leerlingen 
 
Historische belevenis 
Leerlingen nemen een kijkje in de historische werkplaats, namelijk het archiefdepot en/of de studiezaal. 

 Kijk naar de mogelijkheden die er zijn om leerlingen een rondleiding te geven in het archiefdepot 
of de studiezaal en om leerlingen in de studiezaal van de archiefdienst aan de slag te laten gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 11 Leerlingen kunnen hun zintuigen goed gebruiken bij 
archiefeducatie! Bron: Erfgoedspoor. 
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5. Leraren en educatoren 
 
Nadenken over de aard van primaire bronnen en wat geschiedenis is  
 
Ontwikkelen van een genuanceerd beeld van wat geschiedenis is 
Het is belangrijk dat de docent stilstaat bij de ideeën die leerlingen over primaire bronnen hebben. Hij kan 
hen vertellen in welke mate primaire bronnen betrouwbaar zijn, dat ze tegenstrijdig kunnen zijn en wat 
dat betekent voor de manier waarop je naar het verleden kijkt.  

 Tijdens het project kan de archivaris met leerlingen in gesprek gaan om hen te laten nadenken 
over de betrouwbaarheid van archiefstukken en hen uitdagen om zelf over de betekenis van 
archiefstukken na te denken. De archivaris kan dus enerzijds leerlingen contextinformatie bieden, 
maar hen daarnaast ook zelf archiefstukken laten interpreteren.  

 De archivaris kan leerlingen archiefstukken tonen die verschillende perspectieven laten zien over 
een bepaalde gebeurtenis. Leerlingen worden zo vertrouwd met het idee dat primaire bronnen 
subjectief zijn en dat bronnen kritisch benaderd moeten worden.  

 De docent kan als voorbereiding op het project leerlingen laten zien dat het beeld dat je van het 
verleden hebt, afhankelijk is van de vragen die je aan de bron stelt en je kennis van de historische 
context van de primaire bron. Afhankelijk van het niveau van de leerlingen, kan de docent hen 
criteria aanreiken om bronnen te beoordelen op betrouwbaarheid, representativiteit en 
bruikbaarheid. 

 De docent kan in de klas na afloop van het project leerlingen laten reflecteren over wat ze geleerd 
hebben van het werken met primaire (en secundaire) bronnen. Door als docent een gesprek in de 
klas op gang te brengen, worden leerlingen uitgedaagd om actief aan het gesprek deel te nemen 
en wordt er gezamenlijk kennis geconstrueerd. 

 
Nadenken over het belang van archieven 
Vooral uit de interviews en projecten kwam naar voren dat leerlingen bij educatieprojecten kunnen 
nadenken over het belang van archieven voor de geschiedenis en voor de toekomst.  

 Een rondleiding biedt de mogelijkheid om leerlingen hierbij stil te laten staan. Leerlingen zien dat 
primaire bronnen de basis voor het geschiedenisverhaal zijn en dat er meer is dan het ene verhaal 
in het geschiedenisboek.  

 
Werken aan vaardigheden van historisch besef 
Bij alle drie projecten kwam in meer of mindere mate naar voren dat leerlingen nadachten over het belang 
van ontwikkelingen gebeurtenissen uit het verleden voor het heden.  

 Bij opdrachten kunnen (evaluatieve) vragen gesteld worden die leerlingen laten reflecteren over 
wat er is gebeurd en wat de betekenis ervan is voor vandaag.  

 
 

6. Tot stand brengen. 
 
Zowel uit literatuuronderzoek en empirisch onderzoek is gebleken de archivaris en docent elkaars partners 
zijn bij het opzetten van een educatieproject. Zij kunnen er met hun expertise voor zorgen dat de bijdrage 
van archiefeducatie aan het vak geschiedenis gerealiseerd kan worden in een project. Samenwerken is bij 
de meeste bovenstaande punten al teruggekomen. Dit bevestigt het idee dat samenwerking belangrijk is 
om een educatieproject op te zetten dat tegemoet komt aan de wensen van de docent, het 
(leer)vermogen van leerlingen en de mogelijkheden en kennis van de archivaris. 
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Epiloog 
 
Veranker archiefeducatie in het onderwijs! 
Net als in de beginjaren van archiefeducatie, zijn ook nu archiefdiensten afhankelijk van het beschikbare 
budget en de cultuurpolitiek van bestuurders om concreet invulling te geven aan hun educatieve taak. In 
deze tijd van recessie wordt het voor archiefdiensten aantrekkelijker om zich vooral op de kerntaken te 
focussen en een lagere prioriteit aan educatie toe te kennen.  
Als archiefeducatie relevant wordt geacht voor het onderwijs, zou educatie wel eens minder afhankelijk 
kunnen worden van het heersende cultuurbeleid. Het inbedden van archiefeducatie in het onderwijs is 
daarvoor erg belangrijk. Archivarissen zouden goede contacten moeten hebben met docenten van 
plaatselijke scholen en hun wensen moeten kennen. Op deze manier kan een educatieproject gerealiseerd 
worden dat tegemoet komt aan de wensen van de docent, past bij de belevingswereld van leerlingen en 
inspeelt op de ontwikkelingen in het geschiedenisonderwijs.  
 

Educatie als de derde taak?  
Educatie zou gezien kunnen worden als een basisprincipe zodat bij het uitvoeren van de wetenschappelijke 
en administratieve taken aandacht is voor de relevantie van de archiefdienst voor de maatschappij. Het 
opzetten van educatieactiviteiten is natuurlijk een taak op zichzelf, maar de drang om te laten zien wat 
archiefdiensten doen en in huis hebben, moet aanwezig zijn bij medewerkers. Kennis en vaardigheden die 
archivarissen gebruiken in hun werk, zoals informatie zoeken en interpreteren, kunnen gedeeld worden 
met het publiek. Op deze manier is educatie verankerd in de twee andere taken.  
Het is belangrijk dat de archivaris zelf kennis heeft om een educatieproject vorm te geven en weet hoe 
vaardigheden van historisch redeneren en activerende werkvormen daarin verwerkt kunnen worden. 
Mijns inziens kan er hierdoor meer uit een project gehaald worden. Deze vaardigheden kan een archivaris 
ook verwerken voor projecten van andere vakken, omdat deze vaardigheden ook voor andere vakken van 
belang zijn.  
 
Bij het opzetten van educatieactiviteiten zijn doelen belangrijker dan middelen. Vandaag de dag zijn er veel 
mogelijkheden om met games en via internet met archiefbronnen aan de slag te gaan. Dat kan absoluut 
bijdragen aan archiefeducatie, maar de bijdrage moet wel afgestemd zijn op de gestelde doelen. 
 

Verder onderzoek 
Ik noem enkele punten die nog nader onderzocht zouden kunnen worden: 

- Educatieprojecten zouden geanalyseerd kunnen worden door leerlingen te laten vertellen hoe ze stap voor 
stap het onderzoek hebben uitgevoerd. Ook kan er gekeken worden naar de resultaten van de leerlingen: 
welke vaardigheden komen daarin terug? 

- Inventarisatie van partners voor archiefdiensten die kennis van geschiedenis hebben, kan 
waardevol zijn voor het gezamenlijk ontwikkelen van educatieprojecten. Kosten en tijd kunnen 
hiermee bespaard worden, terwijl de inhoud van een project rijker wordt doordat verschillende 
erfgoedcomponenten samenkomen (archieven, musea, bibliotheken enz.). Zo zijn in Engeland de 
The UK National Archives betrokken bij de Historical Association. Op de site van deze instelling 
kunnen docenten lesmateriaal downloaden en uploaden.213  

- Ik heb me vooral gefocust op het realiseren van de bijdrage (van archiefeducatie aan het 
geschiedenisonderwijs) in een educatieproject. Er zou onderzoek gedaan kunnen worden naar 
andere ‘middelen’ dan een educatieproject om die bijdrage gestalte te geven, bijvoorbeeld in het 
online aanbieden van primaire bronnen als archiefdienst in een (uitgebreid) bronnenboek.  

- Hierbij aansluitend zouden archiefdiensten docenten tools kunnen aanreiken hoe ze leerlingen (op 
een speelse manier) kunnen leren om kritisch met bronnen om te gaan. Als docenten met de 
online bronnen zelf lesmateriaal kunnen maken, kan de archiefdienst het uitwisselen van het 
gemaakte lesmateriaal met andere docenten faciliteren.  

 

                                                           
213

 Waarden-Koets, Anneke van. ‘MasterClass Archieven en Educatie – Andrew Payne National Archives UK’: 1.  
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<http://www.nationalcne.org/index.cfm/fuseaction/feature.display/feature_id/199/index.cfm>.  
 
Afbeelding 8 Leerlingen aan de slag in het Drents Archief tijdens het Sigismundproject.  
Bron: Ree, J. van der. Operatie Sigismund. Behoud en beheer in een digitale omgeving. Assen: Drents Archief, 2007. Foto: 
Judith Bender. Geraadpleegd: 22 mei 2013 <http://www.drentsarchief.nl/images/stories/pdf/os_publicatie.pdf>.  
 
Afbeelding 9 In gesprek met leerlingen van het Calvijn College over hun ervaring met het project. Foto Willy van Meegen 
(GAG). 
 
Afbeelding 10 Brugklassers oog in oog met oorkonden in het RHCe. Foto: Marieke Houtekamer. 
 
Afbeelding 11 Leerlingen kunnen hun zintuigen goed gebruiken bij archiefeducatie!  
Bron: Erfgoedspoor. Geraadpleegd: 29 mei 2013 <https://twitter.com/Erfgoedspoor>. 
 
Afbeelding 12 Kopie van het informatieblad dat leerlingen van school kregen. Dit document is mij verstrekt door Ivonne 
Lipsch van het RHCe. 
 
Afbeelding 13 Kopieën van een antwoordenboekje van het educatieproject. Foto’s: Marieke Houtekamer. 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1 Vragen voor de interviews 
 
Interviews met deskundigen en educatoren 
Bij de educatoren gingen de vragen over een concreet project dat ik heb geanalyseerd, voor de 
deskundigen heb ik naar hun mening/ervaringen gevraagd. 
 
Kort wil ik nu aangeven met welke vragen de hoofdvraag is geoperationaliseerd. De hoofdvraag is: wat kan 
archiefeducatie bijdragen aan het vak geschiedenis op het voortgezet onderwijs en hoe kan deze bijdrage 
gerealiseerd worden in een educatieproject? 
 

Deel 1 Vragen om meningen van geïnterviewden te horen. Deze vragen dienen als voorbereiding 
op de vragen die gaan over de hoofdvraag.  

- Wat is de taak van de archiefdienst om aan educatie te doen? 
- Welke kennis heeft de archivaris nodig om een educatieproject op te zetten? 
- Welke kennis heeft de archivaris nodig van het vak geschiedenis? 

 
Deel 2 Bijdrage van archiefeducatie aan het vak geschiedenis 

- Welke vaardigheden van historisch redeneren (en andere) komen terug in een 
educatieproject?  

- Wat is de meerwaarde214 van archiefeducatie voor het vak geschiedenis? 

 
Deel 3 Hoe deze bijdrage gerealiseerd is in een educatieproject 
Allereerst is deze vraag afhankelijk van wat de bijdrage van archiefeducatie aan het vak geschiedenis is (zie 
deel 2). Daarnaast kunnen de volgende vragen een beeld geven van de manier waarop de bijdrage is 
gerealiseerd.  

- Waar moet op gelet worden bij het selecteren van bronnen? 
- Hoe wordt een educatieproject opgebouwd? 
- Welke werkvormen worden ingezet? 
- Hoe wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende niveaus van het werken aan 

vaardigheden? 
- Op welke manier kan de archivaris zijn/haar expertise inzetten bij het maken van een 

educatieproject? 
- Welke factoren zijn nodig om een educatieproject te laten slagen (waarbij het slagen van een 

project afhankelijk is van het doel dat de archivaris en/of docent met het project beoogde)?  
- Welke moeilijkheden kunnen er optreden bij het opzetten van een educatieproject? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
214

 Bij de interviews heb ik gevraagd naar de ‘meerwaarde voor het vak geschiedenis’, maar gedurende het onderzoek leek de term 
‘bijdrage aan het vak geschiedenis’ me beter. Met deze term kan ik concreter aanwijzen voor welke onderdelen van het leren van 
geschiedenis archiefeducatie van dienst kan zijn.  



 

 

83 

Interviews met docenten 
 
Door de interviews met de docenten wilde ik een completer beeld krijgen van (het opzetten van) het 
educatieproject en de bijdrage ervan aan het vak geschiedenis.  
 
Operationaliseren van de hoofdvraag naar concrete vragen voor de geïnterviewden.  

 
Deel 1 Algemene vragen over de totstandkoming van het project 

- Welke taken (bij het opzetten van het project) zijn door uzelf gedaan en welke door de 
archiefdienst?  

- Zijn er voorwaarden waaraan archiefbronnen moeten voldoen? 
 

Deel 2 Bijdrage van archiefeducatie aan het vak geschiedenis 
- Welk doel hebt u voor ogen met dit project? 
- Welke epistemologische ideeën over primaire bronnen geeft u aan de leerlingen mee?  
- Merkt u dat deze ideeën zijn veranderd door het gebruik van primaire bronnen? 
- Aan welke vaardigheden hebben leerlingen gewerkt in dit educatieproject? 
- Wat ziet u als de meerwaarde van een educatieproject waarin met archiefbronnen gewerkt 

wordt, voor het vak geschiedenis? 
 

Deel 3 Hoe deze bijdrage gerealiseerd is in een educatieproject 
Deze vraag is afhankelijk van wat de bijdrage van archiefeducatie aan het vak geschiedenis is (zie 
deel 2). Sommige projecten werden door de archivaris en docent samengesteld. Ik kan bij die 
projecten analyseren op welke manier bij het opzetten van het project die bijdrage aan het vak 
geschiedenis is gerealiseerd. Het Westerborkproject was een bestaand project dat de docent heeft 
afgenomen. Dan kan (achteraf) gekeken worden naar de zaken waardoor de bijdrage aan het vak 
geschiedenis is gerealiseerd.  
De volgende vraag gaat over de wensen van de docent voor een educatieproject. Deze vraag gaat 
ook over de totstandkoming van het project. 
- Wat waren uw wensen voor het project aan de archiefdienst wat betreft thema, didactiek, 

werken aan vaardigheden? 
 

Verder moet uit de analyse van de projecten duidelijk worden hoe de bijdrage van archiefeducatie 
aan het vak geschiedenis in het project is gerealiseerd.  
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Bijlage 2 Informatie over het opzetten van een educatieproject 
 

In deze bijlage wil ik verschillende opdrachten en een project toelichten die handvaten bieden voor zowel 
de archivaris als de docent om een educatieproject op te zetten. Ook noem ik enkele ontwerpen om 
projecten op te zetten. Daarnaast komen enkele websites aan bod waar materiaal is te vinden over het 
werken met primaire bronnen.  
 

Opdrachten in The UK National Archives 
Tijdens de Masterclass Archieven en Educatie hield Andrew Payne van The UK National Archives een 
presentatie. De deelnemers konden kennismaken met verschillende werkvormen. 
 

Opdrachten over slavernij en WO I: 
Van een archiefbron over slavernij werden van een alinea alle zinnen losgeknipt. Leerlingen moesten de 
zinnen weer in de goede volgorde leggen, de alinea lezen en er vragen over maken. Het was lastig om op 
basis van één alinea te achterhalen wie de maker was, wat de bedoeling was, in welke tijd de bron 
geschreven was enz. Op het eind kregen leerlingen de complete brief te zien.  
Bij een andere opdracht werd leerlingen verteld dat opstandige slaven een vlag hadden gemaakt. 
Leerlingen moesten bedenken hoe de vlag eruit zou hebben gezien. Na afloop kregen ze de echte vlag te 
zien. Deze bleek heel anders te zijn dan ze dachten! 
 

The Mystery Document 
In deze opdracht ging het om het bedenken van vragen en het beantwoorden ervan: developing evidential 
questioning. De leerlingen kregen een casus over een soldaat in de Eerste Wereldoorlog die een hogere 
rang in het leger had aangenomen. De vraag was of de hogere rang wel terecht was gegeven. Leerlingen 
kregen vier documenten waarover ze vragen moesten beantwoorden. De bedoeling was dat leerlingen 
eerst na gingen denken over de vragen en dan pas de documenten gingen lezen. Nadat leerlingen de vier 
documenten hadden gelezen, las Payne het Mystery Document voor dat een heel andere invalshoek op de 
zaak bood. Daardoor gingen leerlingen zich afvragen of de intenties van de opstellers van de andere 
documenten wel juist waren.215 
We zien dat deze werkvormen leerlingen stimuleren om hun inlevingsvermogen, creativiteit en kritisch 
denkvermogen te gebruiken.  
 

Ontwerpen voor projecten  
Ken Osborne geeft in zijn artikel ‘Archives in the classroom’ verschillende ideeën voor het ontwerpen van 
een educatieproject. Ik noem enkele van zijn ontwerpen die een bezoek aan een archiefdienst of een 
lespakket omvatten. 216  

- ‘Classroom Units of Instruction on the Work and Role of Archives’ 
Dit ontwerp omvat een lessenserie om leerlingen bekend te maken met archieven en de basis te 
vertellen over hoe je ermee kunt werken. 
 

- ‘Exhibitions and visits’ 
Dit ontwerp omvat een bezoek aan een archiefdienst waarbij studenten en docenten een 
rondleiding krijgen. Osborne geeft aan dat het ook mogelijk is dat archiefmedewerkers zelf de 
school bezoeken. Hierdoor wordt de druk op de faciliteiten die een archiefdienst in huis moet 
hebben, verminderd. Ook verkleint dit het probleem dat docenten een buitenschoolse activiteit 
moeten ondernemen. 
 

- ‘Projects Involving Students in Archival Research’ 
Bij dit ontwerp is het de bedoeling dat een schoolklas of groep studenten de archiefdienst 
bezoeken. Het is belangrijk dat leerlingen goed voorbereid zijn in de les. In de archiefdienst zelf 

                                                           
215 Waarden-Koets, Anneke van. ‘MasterClass Archieven en Educatie – Andrew Payne National Archives UK’: 1.  
216

 Osborne. ‘Archives in the classroom’: 31-35. 
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worden de leerlingen in groepen van 3 verdeeld. Al de groepen werken aan een bepaald aspect 
van een probleem en bundelen de uitkomst samen. 
 

- ‘The Production of Archives-Based Teaching Kits’ 
Deze lespakketten gaan vaak over sociale of economische onderwerpen en minder over politieke. 
De pakketten bevatten facsimiles217, reproducties en transcripten van onder meer plattegronden, 
plaatjes, advertenties, geluidsopnamen enz. Soms worden bij de lespakketten geen aanwijzingen 
opgenomen hoe het lespakket gebruikt moet worden; bij andere lespakketten is dat wel gedaan. 
De eerste groep lespakketten is soms lastiger te gebruiken doordat de docent niet weet hoe hij de 
documenten in de les kan gebruiken. Als er wel aanwijzingen bij staan, kan de docent er altijd nog 
voor kiezen om die niet te gebruiken. Osborne: “Educational and pedagogical considerations 
should guide the very selection of the materials.” 218 Osborne geeft zelf de voorkeur aan het 
ontwerpen van ‘teaching units’ boven het samenstellen van ‘resource packs’.  

 
Osborne geeft aan uit welke onderdelen een lespakket als teaching unit zou moeten bestaan: 
inhoudsopgave, introductie en methode, doelstelling, ideeën om leerlingen voor te bereiden, de 
archiefstukken, opdrachten voor leerlingen, bibliografie en tot slot vormgeving.219 
 

Aanwijzingen voor het werken met primaire bronnen 
Op de website van The National Archives in de VS is bruikbaar materiaal te vinden:  
 

‘Document Analysis Worksheets’ 
De worksheets kunnen gebruikt worden bij het analyseren van verschillende soorten bronnen, zoals 
geschreven bronnen, foto’s, posters enz.220 De vragen die in de worksheet staan, kan de archivaris 
gebruiken om leerlingen te sturen bij het doen van onderzoek. In de klas kunnen dergelijke worksheets 
handig zijn voor het werken met (digitale) bronnenboeken. 
 

Werken met primaire bronnen in de klas 
In deze toolbox staan verschillende handige documenten over het werken met primaire bronnen in de 
klas. Zo zijn er richtlijnen voor het werken met primaire bronnen, wordt uitgelegd hoe primaire bronnen 
helpen met het werken aan vaardigheden van historisch denken, welke methoden je kunt gebruiken voor 
het werken met primaire bronnen enz.221 De informatie is beknopt en duidelijk en geeft docenten concrete 
tips die ze direct kunnen toepassen. Voor archivarissen is het document over de methoden om met 
primaire bronnen te werken handig: deze methoden kunnen in een educatieproject worden toegepast.  
 

Concrete voorbeelden van werken aan vaardigheden met behulp van primaire bronnen 
Bij 5 historical thinking skills worden voorbeelden van primaire bronnen gegeven die docenten direct 
kunnen gebruiken. Voor de docent staan de doelen en instructies op een rij en de te gebruiken 
documenten staan erboven. Deze website geeft voor zowel docenten en archivarissen een idee op welke 
manieren leerlingen met primaire bronnen kunnen werken aan historische vaardigheden. Deze 
voorbeelden geven archiefdiensten ideeën van manieren om primaire bronnen online te presenteren en 
voor docenten en leerlingen toegankelijk te maken door instructies. 222  
 

                                                           
217

 “Het reproduceren en herdrukken (meestal in offsetdruk) van uitverkocht of antiquarisch werk, waarbij het origineel zo 
nauwkeurig mogelijk wordt benaderd.” Geraadpleegd: 28 mei 2013 <http://www.grafischwoordenboek.nl/details.php?id=2074>. 
218

 Osborne. ‘Archives in the classroom’: 35. 
219

 Ibidem: 35-37. 
220

 The National Archives. ‘Document Analysis Worksheets’ archives.gov/education. The National Archives. Geraadpleegd: 10 mei 
2013 <http://www.archives.gov/education/lessons/worksheets/index.html>. 
221

 The National Archives. ‘Toolbox’ archives.gov.nae. The National Archives. Geraadpleegd: 10 mei 2013 
<http://www.archives.gov/nae/education/tool-box.html>. 
222

 The National Archives. ‘Docs Teach’ docsteach.org. The National Archives. Geraadpleegd: 10 mei 2013 
<http://docsteach.org/activities/search?mode=browse&menu=open&thinking_skill[]=historical-comprehension&sortBy=title>. 
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Het bewerken van documenten voor gebruik in de klas 
In het artikel ‘Adapting Documents for the Classroom: Equity and Access’ zet the National History 
Education Clearinghouse uiteen hoe docenten primaire bronnen kunnen kiezen voor hun les, hoe ze deze 
geschikt maken voor gebruik, welke methodes gebruikt kunnen worden om leerlingen met primaire 
bronnen te laten werken en meer. Ook hier kunnen archivarissen en docenten hun voordeel mee doen bij 
het samenstellen van een educatieproject. 223  
 

Werkvormen voor Actief Historisch Denken 
In het artikel ‘Actief historisch denken’ worden de uitgangspunten van de leeractiviteiten van Actief 
Historisch Denken beschreven. Uitganspunten zoals het mogelijk zijn van meerdere antwoorden en 
samenwerkend leren, kunnen ingepast worden in werkvormen voor opdrachten bij een educatieproject. 
Daarbij is het belangrijk dat de docent bij een project wordt betrokken, omdat hij de leerlingen kan sturen 
in hun denkproces.224 
 

Tot slot 
De beschreven websites laten zien dat er veel informatie voor handen is voor geschiedenisdocenten om 
met primaire bronnen aan de slag te gaan. Deze websites willen vooral duidelijk maken dat gebruik van 
primaire bronnen ingepast kan worden in de geschiedenisles en op welke manieren dat kan. Met deze 
beschikbare kennis moet het implementeren van werken met primaire bronnen makkelijker zijn dan toen 
deze kennis niet (op internet) beschikbaar was.  
 
Wil dat zeggen dat geschiedenisdocenten geen hulp van de archivaris meer nodig hebben?  
Voor het werken met bronnen in de les is op websites van nationale archieven veel informatie te vinden. 
De nationale archieven in Amerika en Engeland225 doen veel aan archiefeducatie, getuige de uitgebreide 
informatie over het werken met bronnen, de hoeveelheid beschikbare bronnen enz. Docenten kunnen op 
deze website zonder hulp van archivarissen met de online beschikbare bronnen in de les aan de slag. In 
Nederland is op de website gahetna.nl van het Nationaal Archief lesmateriaal beschikbaar voor het 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Docenten kunnen met leerlingen aan de slag met digitale lessen 
of met primaire bronnen en opdrachten (voor de bovenbouw).226 Ook zijn er websites met primaire 

bronnen over examenthema’s. Maar informatie over de manieren waarop leerlingen en docenten met 
primaire bronnen kunnen werken en hoe ze daarbij historische vaardigheden gebruiken, ontbreekt. Als er 
met de klas een educatieproject moet worden opgezet, is de hulp van een archivaris denk ik altijd nodig. 
Met de online beschikbare kennis kan de docent de archivaris wel werk uit handen nemen, maar de 
specialistisch kennis van de archivaris om primaire bronnen te zoeken en bewerken blijft nodig bij het 
opzetten van een educatieproject. Ook hebben nog niet alle archiefdiensten een ‘bronnenbank’, zoals het 
Zeeuws Museum en het Amsterdam Museum hebben.  
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 National History Education Clearinghouse ‘Adapting Documents for the Classroom: Equity and Access’ teachinghistory.org. 
National History Education Clearinghouse. Geraadpleegd: 10 mei 2013 <http://teachinghistory.org/teaching-materials/teaching-
guides/23560>. 
224 Havekes, De Vries en Aardema. ‘Actief historisch denken. Werkvormen die leerlingen motiveren en diverse aspecten van 

historisch denken actief laat inzetten.’: 17 en 18.  
225

 The National Archives. ‘Lessons’ nationalarchives.gov.uk/education. The National Archives. Geraadpleegd: 11 mei 2013 
<http://www.nationalarchives.gov.uk/education/lessons.htm >. 
226

 Nationaal Archief. ‘Lesmateriaal’ onderwijs.gahetna.nl. Nationaal Archief. Geraadpleegd: 11 mei 2013 
<http://onderwijs.gahetna.nl/lesmateriaal-0>. 
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Bijlage 3 De zes componenten van ‘historisch redeneren’227 
 

1. Historische vraagstelling: deze vragen kunnen gezien worden als de aanjager voor historisch redeneren. 
Immers, een redenering ontstaat door een vraag en door tijdens het redeneren meerdere vragen te 
stellen, komt de redenering verder. Om historische vragen te stellen, is kennis nodig van het soort vragen 
dat gesteld kan worden over bronnen en historische verschijnselen. Er zijn beschrijvende, verklarende, 
vergelijkende en evaluatieve vragen. Evaluatieve vragen hebben één van de andere drie typen vragen als 
basis. Zo kan een verklarende vraag naar een oorzaak van de Tweede Wereldoorlog een evaluatieve 
vraag worden als gevraagd wordt naar de belangrijkste oorzaak van die oorlog. Uit onderzoek is gebleken 
dat een evaluatieve vraag meer uitkomt bij historisch redeneren dan een verklarende vraag. Historische 
vragen worden aangekleed door structuurbegrippen zoals verandering, betrouwbaarheid, oorzaak en 
gevolg. De vraagstelling is eigenlijk het uitgangspunt van historisch redeneren. De volgende vijf 
activiteiten staan in relatie tot de vraagstelling of hypothese: 

 
2. De vaardigheid ‘gebruik van bronnen’ is in hoofdstuk 5 uitgewerkt.  

 
3. Contextualiseren: als historische verschijnselen of menselijke gedragingen in het verleden moeten 

worden beschreven, vergeleken, verklaard of beoordeeld, moet er een historische context voor worden 
geconstrueerd. Deze context bestaat uit de aspecten tijd, ruimte en samenleving. Hiervoor is dus 
feitenkennis nodig.  
 

4. Argumenteren: beweringen over het verleden moeten onderbouwd worden met argumenten die 
berusten op ‘nauwkeurig geëvalueerd bewijsmateriaal’. Historisch redeneren zou opgevat kunnen 
worden als een vorm van informeel redeneren. Conclusies worden verkregen door argumenten en 
bewijsmateriaal af te wegen. 
 

5. Gebruik van historische begrippen: met historische begrippen kunnen veel feiten uit het verleden op een 
betekenisvolle manier worden georganiseerd. Er zijn methodologische begrippen (ook wel meta-
begrippen of structuurbegrippen genoemd, zie punt 6) en historische begrippen. Historische begrippen 
verwijzen naar historische verschijnselen, structuren, personen of perioden. Voorbeelden zijn 
feodalisme, keizer en Mao. Er zijn verschillende problemen met het gebruik van begrippen, omdat ze 
soms abstract en theoretisch zijn én omdat ze kunnen veranderen van betekenis. Het is belangrijk dat 
leerlingen begrippen niet alleen kunnen omschrijven, maar ook kunnen toepassen om een 
gebeurtenis/ontwikkeling te beschrijven, verklaren of evalueren. 
 

6. Gebruik van structuurbegrippen: deze worden gebruikt bij verschillende vormen van historisch 
redeneren: als processen van verandering en continuïteit worden beschreven en als historische 
verschijnselen worden vergeleken en verklaard. Het gaat om structuurbegrippen als verandering, oorzaak 
en gevolg. Volgens Stearns is het belangrijkste doel van geschiedenis dat leerlingen veranderingen in de 
tijd begrijpen. Bij het verklaren van gebeurtenissen en verschijnselen moeten leerlingen leren dat het 
niet gaat om simpele oorzaak-gevolg relaties, maar om complexe relaties tussen handelingen en 
gebeurtenissen die over een lange tijd op elkaar van invloed zijn. Als bij het analyseren en organiseren 
van informatie vergelijkingen worden gemaakt, moet er aandacht zijn voor verschillen en 
overeenkomsten.  
Er zijn ook structuurbegrippen die worden gebruikt om informatie uit primaire bronnen te beoordelen, 
zoals de begrippen feit, mening, objectiviteit, interpretatie en standplaatsgebondenheid. Leerlingen 
moeten de inhoud van deze begrippen kennen en ze kunnen toepassen bij het beoordelen en gebruiken 
van bronnen.  
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 Boxtel en Van Drie. Het vermogen tot historisch redeneren: 4-12. 
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Bijlage 4 Theoretisch kader voor erfgoededucatie  
 
In deze bijlage vindt u een samenvatting van het theoretisch kader voor erfgoededucatie van Zeeman, De 
Regt en Langen.228 Omdat archiefeducatie als een onderdeel gezien kan worden van erfgoededucatie, kan 
dit kader mijns inziens nuttige inzichten bieden voor een educatieproject. 
 
Uit hun definitie van erfgoededucatie komt naar voren welke factoren de auteurs belangrijk vinden bij het 
opzetten van een erfgoededucatieproject. Ze zien erfgoededucatie als  

“het tot stand brengen van de systematische overdracht van (een geordend geheel van) kennis, 
vaardigheden en attituden met betrekking tot erfgoed op leerlingen door leraren en 
educatoren.”229  

Er zijn zes variabele factoren waarvoor verschillende beginwaarden zijn geformuleerd. Hieronder worden 
ze kort uiteengezet.  
 

1.Systematische overdracht 
Om systematisch de kennis, vaardigheden en attituden (in een geordend geheel) met betrekking tot 
erfgoed over te dragen op leerlingen door leraren en educatoren, zijn er een aantal zaken van belang:  

- Voorkennis moet aanwezig zijn om betekenis te kunnen geven aan erfgoed. 
- Leerstof moet goed worden voorbereid en op een actieve manier worden aangereikt. 
- Overdracht vindt plaats in 3 fasen: introductie, kern en reflectie.  

Onderwijskundige uitgangspunten die bij deze variabele horen, zijn het belang van voorkennis en actief 
ontvangend onderwijs (naar David Ausubel, cognitivistisch psycholoog) en de verschillende soorten 
leerfuncties.  
Uit onderzoek van Ausubel kwam naar voren dat het leren van nieuwe kennis afhankelijk is van de kennis 
die we al hebben. Ausubel richtte zich ook op het betekenisvol leren, wat volgens hem alleen mogelijk is 
als mensen nieuwe kennis verbinden aan wat ze al weten.  
Onder actief ontvangend leren verstaat Ausubel dat de leraar de informatie die hij overbrengt selecteert 
en goed voorbereidt. Er worden een aantal punten aangereikt om te doen aan ontvangend leren: 

- Voorkennis verhalen; 
- Leerlingen vergelijkingen laten maken; 
- Voorbeelden/analogieën verschaffen of laten bedenken door leerlingen; 
- Leerlingen het belangrijkste van de lesstof te laten verwoorden; 
- Een cognitief conflict scheppen door informatie te verschaffen die strijdig is met de kennis die 

leerlingen hebben. 230 
 

2. Kennis, vaardigheden en attituden 
Kennis, vaardigheden en attituden moeten gespecificeerd worden naar het concrete erfgoed. Ook moeten 
kennis, vaardigheden en attituden omgezet worden in leerdoelen. Deze leerdoelen moet aansluiten bij 
kerndoelen en eindtermen. De kennis, vaardigheden en attituden worden in één geheel aangereikt wat 
een doorgaande leerlijn oplevert.231  
In hoofdstuk 5 wordt beschreven wat de belangrijkste vaardigheden zijn waaraan leerlingen bij het vak 
geschiedenis aan moeten werken. 
 

3. Erfgoed  
Erfgoed moet toegankelijk en te beleven zijn. Leerlingen moeten erfgoed kunnen zien, ruiken, voelen enz. 
Daarnaast moet erfgoed ook authentiek zijn.232  
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 Zie voor een kortere samenvatting van het theoretische kader: De Regt, Zeeman en De Langen. ‘Theoretisch kader voor 
erfgoededucatie’ cultuurplein.nl. Cultuurplein. Geraadpleegd: 9 mei 2013 
<http://www.cultuurplein.nl/sites/default/files/theoretisch_kader_voor_erfgoededucatie.pdf>. 
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4. Leerlingen 
Leerlingen moeten betekenisvolle [historische] vragen stellen en zich aan gedragsregels kunnen houden.233 
 

5. Leraren en educatoren 
Erfgoed heeft een duidelijke band met de geschiedenis van de eigen omgeving. Als een leraar erfgoed in 
tijd en ruimte plaatst, kan hij voor leerlingen verhelderen hoe de informatie over erfgoed verbonden is aan 
hun bestaande kennis. Als leraren inhoudelijke kennis over erfgoed op leerlingen willen overbrengen, 
moeten ze aansluiten bij hun niveau. Nieuwe kennis over erfgoed moet gerelateerd worden aan kennis die 
leerlingen op school hebben opgedaan. Een educatiemedewerker moet dus weten wat leerlingen in een 
bepaald leerjaar voor kennis opdoen. Voor de praktijk van erfgoededucatie betekent dit dat de kennis over 
erfgoed het beste kan aansluiten bij de leerinhoud van de vakken. Om bij het niveau van leerlingen aan te 
sluiten, zal de educator een onderwerp moeten afbakenen. Dit kan soms ten koste gaan van details van de 
inhoud. 234  
 

6. Tot stand brengen 
Bij het tot stand brengen gaat het over de samenwerking tussen scholen en erfgoedinstellingen, het belang 
van een coördinerende rol om de kwaliteit van de overdracht in het oog te houden, de noodzaak dat 
scholen tijd, budget en beleid verstrekken aan leraren en dat erfgoedinstellingen een visie op 
erfgoededucatie moeten hebben opgesteld.235  
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Bijlage 5 Uitwerking van de interviews  
In deze bijlage vindt u de vragen die ik gesteld heb aan deskundigen en educatoren en die ik met elkaar 
heb vergeleken en heb geanalyseerd. 
 

1. Welke kennis heeft een archivaris nodig om een educatieproject op te zetten? 
 
Kennis van het thema en de bronnen 
Volgens Ivonne Lipsch heeft een educatieve medewerker kennis nodig van primaire en secundaire 
bronnen, hoe je onderzoek doet met bronnen en moet je een idee hebben wat je met die bronnen wilt 
doen. Bronnen op zichzelf kunnen saai zijn: je moet er een programma omheen bouwen. Ook Frank de 
Klerk en Willy van Meegen vinden het belangrijk om kennis te hebben van de inhoud van het project: welk 
aansprekend materiaal er over een onderwerp voor handen is. Verder is kennis nodig over hoe je 
leerlingen door het project heen helpt: zorgen voor een goede introductieles op school en in het archief 
zelf. Voor de precieze inhoud van het project wordt er vooral aangesloten bij de wensen van de 
geschiedenisdocent.  
 

Doelgroep 
Voor Ivonne Lipsch is ook het hebben van feeling met doelgroepen belangrijk. Ze volgt soms lessen op 
scholen waar ze projecten voor maakt. Ook Idzard van Manen vindt het belangrijk om aan te sluiten bij het 
niveau van de doelgroep. Daarvoor bezoekt hij schoolklassen, praat hij met leraren en bekijkt hij 
lesmateriaal.  
 

Kennis van didactiek, pedagogiek 
Ivonne Lipsch en Jan van Baar geven aan dat een educator de stof moet kunnen overbrengen. Verder is 
kennis van onderwijskunde, didactiek en pedagogiek nodig. Jan van Baar geeft aan dat je voor kennis over 
het opzetten van een project de kennis van anderen kan inroepen, maar dat het efficiënter is om die 
kennis zelf in huis te hebben. Je kunt dan eigen ideeën of initiatieven van anderen zelf uitwerken tot een 
project dat bij de doelgroep past. Ook Anneke van Waarden geeft aan dat het belangrijk is dat een 
educator weet hoe hij een les moet opzetten. Verschillende projecten van Anneke van Waarden bestaan 
uit een voorbereidingsles, kernles in het archief en de verwerkingsles. Anneke van Waarden wil ook altijd 
goed weten wat de wensen van de docent zijn, zowel wat betreft de inhoud van het project als de 
opbouw, de duur enz.  
 

Netwerken en pr 
Ivonne Lipsch maakt zelf educatieve programma’s en ‘verkoopt’ ze soms ook. Maar meestal maakt zij 
projecten die exclusief zijn en alleen bij het RHCe gevolgd kunnen worden. Dat kan bijvoorbeeld als een 
project op een bron is gebaseerd die alleen bij het RHCe te bewonderen is. Netwerken is ook erg belangrijk 
om educatieve producten aan de man te brengen. 
 

2. Welke kennis van het vak geschiedenis heeft een educator nodig? 
 
Ivonne Lipsch benadrukt het hebben van kennis van eindtermen. Ze merkt dat docenten het belangrijk 
vinden dat het project daarop aansluit. Anneke van Waarden hecht belang aan de kennis van kerndoelen 
en vaardigheden en Idzard van Manen aan de kennis van het school- en examenprogramma. Jan van Baar 
kijkt naar de aard van de projecten: voor grote projecten waar een methode voor geschreven is (tekst- en 
bronnenboek) vindt hij het belangrijk dat de kerndoelen van het vak geschiedenis erbij betrokken zijn. 
Voor de wat kleinere projecten die meer als aanvulling voor het onderwijs zijn, wordt er vooral gekeken 
naar de manier waarop vaardigheden zoals het doen van onderzoek en het schrijven van een werkstuk 
toegepast kunnen worden.  
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3. Hoe wordt een educatief project opgebouwd?  
 
Anneke van Waarden, Ivonne Lipsch, Jan van Baar en Frank de Klerk en Willy van Meegen geven aan dat zij 
de volgende opbouw voor educatieprojecten hanteren: voorbereidingsles, kernles in het archief en 
verwerkingsles. De voorbereidingsles kan op school plaatsvinden. Er zijn ook projecten waarbij er 
leerlingen alleen naar het archief komen om brononderzoek te doen, zonder dat er een voorbereidings- en 
verwerkingsles is.  
Zowel bij archieflessen als het uitvoeren van opdrachten door leerlingen speelt het principe van afstand en 
nabijheid een grote rol. Het principe van afstand en nabijheid236 gebruiken alle geïnterviewden. Idzard van 
Manen, Ivonne Lipsch en Anneke van Waarden geven aan dat ze inspelen op de leefwereld van de leerling. 
Idzard van Manen activeert eerst hun voorkennis. Hij laat leerlingen bij een concreet object in de openbare 
ruimte een herkenningspunt in hun brein aanmaken. Zo landt de informatie over dat object beter. Ivonne 
Lipsch en Anneke van Waarden proberen beide aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Ivonne 
Lipsch: “Iets komt meer binnen als het aanspreekt bij de eigen belevingswereld. Je moet er iets mee 
voelen, wil je er iets mee kunnen. Leerlingen hebben nog maar een beperkt referentiekader, zeker als ze 
nog heel jong zijn.” Anneke van Waarden overbrugt de afstand die leerlingen bij een onderwerp kunnen 
ervaren door leerlingen heel erg bij de archiefles te betrekken. Wat ze kwijt wil, doet ze aan de hand van 
vragen die ze stelt, van algemeen naar bijzonder.  
Idzard van Manen maakt zelf projecten en is niet verbonden aan een instelling. Hij maakt vooral boekjes 
met bronnen en opdrachten. Hij zorgt ervoor dat in de boekjes die hij maakt het principe van een centraal 
begin- en afsluitmoment voor de leraar terugkomt. 
 

4. Welke werkvormen worden ingezet voor educatieprojecten? 
 
Samenwerken en presenteren 
Bij educatieprojecten is het vaak de bedoeling dat leerlingen samenwerken. Digitaal werken kan daarbij 
ook een rol spelen, bijvoorbeeld in een ELO (Elektronische LeerOmgeving) waar Anneke van Waarden en 
Idzard van Manen mee gewerkt hebben. Bij het Westerborkproject en het project voor het Calvijn College 
speelt zowel zelfstandig werken als samenwerken een rol. Leerlingen kunnen zelfstandig dingen uitzoeken 
en in duo’s hun bevindingen bespreken. Presenteren is bij deze twee projecten ook onderdeel van het 
project: bij het Westerborkproject presenteren leerlingen hun resultaten in de klas. Bij het Calvijn College 
moeten alle leerlingen in groepjes een presentatie voorbereiden. De drie winnende groepjes mogen dan 
daadwerkelijk presenteren tijdens de academische zitting. Ook Idzard van Manen maakt vaak projecten 
waarbij presenteren een rol speelt. Bij de expertmethode maakt een groepje leerlingen een bepaald 
onderwerp zich eigen en presenteren ze hun werk aan de hele klas. Ze leren dan om kennis over te dragen. 
Het is ook een efficiënte manier van werken, omdat leerlingen echt hun best moeten doen en leren 
verantwoordelijkheid te dragen. Ook Ivonne Lipsch geeft aan dat samenwerken belangrijk is; leerlingen 
kunnen prima aan deze vaardigheid werken terwijl ze met bronnen bezig zijn.  
 

5. Maakt u onderscheid tussen verschillende niveaus van het werken met 
vaardigheden door leerlingen? (onderbouw, klas 3-4, klas 5-6) 

 
Over het algemeen herkennen de geïnterviewden de notie dat er niveaus zijn in het werken aan 
vaardigheden. Anneke van Waarden, Idzard van Manen, Ivonne Lipsch en Jan van Baar houden rekening 
met dat niveauverschil bij het maken van educatieprojecten. Anneke van Waarden houdt rekening met de 
voorkennis van leerlingen en past haar verhaal aan de doelgroep aan: hoe jonger leerlingen zijn, hoe 
dichter ze bij hun belevingswereld blijft. Ook Idzard van Manen gebruikt voor leerlingen van de basisschool 
bronnen die concreet zijn en gaan over iets waar leerlingen een duidelijk beeld bij hebben. Voor hem 
bepaalt het niveau van de doelgroep dus welke soort bronnen gekozen worden. We zien hier dus een 
relatie tussen het niveau van de leerling en de keuze om juist met afstand of nabijheid te werken. Voor 
leerlingen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs kunnen er meer abstractere bronnen gebruikt 
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worden en kan er een stukje analyse in het project worden ingebouwd. Leerlingen beseffen dan ook beter 
dat primaire bronnen niet objectief zijn. 
 
Jan van Baar geeft aan dat hij vooral kijkt naar de wensen van de docent. Welke soort bronnen er gebruikt 
worden, hangt samen met het niveau van de leerling. Soms is het de bedoeling dat er één bron wordt 
geraadpleegd of dat er alleen secundaire literatuur wordt gebruikt. Bij andere groepen is het juist de 
bedoeling dat er naast secundaire ook primaire bronnen worden gebruikt, wat de opdracht moeilijker 
maakt.  
Volgens Ivonne Lipsch bepaalt de doelgroep aan welke vaardigheden van historisch redeneren er gewerkt 
wordt. Ze geeft aan dat het stellen van vragen en het historisch redeneren op alle niveaus kan. Leerlingen 
van de bovenbouw havo/vwo kunnen al best goed hoofd- en deelvragen stellen, jongere leerlingen 
worden daarbij begeleid. Aan de hand van makkelijke vragen worden ze via moeilijkere vragen naar de 
uiteindelijke hoofdvraag geleid. Vmbo-leerlingen vinden het analyseren van primaire bronnen vaak lastig, 
evenals het vormen van een eigen mening daarover. Daarom is het vormen van een eigen, gefundeerde 
mening een belangrijk onderdeel bij educatieprojecten voor het vmbo. Basisschoolleerlingen kunnen 
historisch redeneren door middel van het spelletje ‘doorfluisteren’. Kinderen beseffen dan dat mondelinge 
overleveringen vaak niet betrouwbaar zijn. Dit gecombineerd met het feit dat het opschrijven van een 
verhaal ook weer een interpretatie is die in primaire bronnen tot ons komt, laat leerlingen zien dat de 
betrouwbaarheid van primaire bronnen op zijn minst dubieus is. In de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs kan ingespeeld worden op het feit dat veel informatie niet op internet staat en dat wat op 
internet staat, niet betrouwbaar hoeft te zijn. In de bovenbouw havo/vwo kunnen leerlingen aan de slag 
met diverse bronnen die verschillende invalshoeken belichten.  
 

6. Welke van de vaardigheden van historisch redeneren (en andere) komen terug in 
een educatieproject? 

 
Carla van Boxtel schetst hoe alle vaardigheden van historisch redeneren terug kunnen komen bij het 
werken met bronnen: een leerling begint met het stellen van een historische vraag. Vervolgens ordent hij 
de informatie uit de primaire bronnen. Met behulp van inhoudelijke begrippen worden de 
gebeurtenissen/personen beschreven. Met de verschillende primaire bronnen wordt dan een 
argumentatie opgebouwd. Leerlingen contextualiseren primaire bronnen om ze te kunnen beoordelen op 
betrouwbaarheid en representativiteit. Op grond van de gebruikte primaire bronnen kan een leerling 
aangeven wat het antwoord op de gestelde vraag is. Daarvoor zijn metaconcepten nodig: kennis van 
begrippen zoals verandering, oorzaak en feit. Tot slot kan er gewerkt worden aan schrijfvaardigheid bij 
schrijven van het eindproduct. 
Idzard van Manen van Manen geeft aan dat hij vooral beeldmateriaal geschikt vindt als bron om te kijken 
naar betrouwbaarheid, representativiteit en het vergelijken van primaire bronnen. Voor het analyseren 
van beeldmateriaal zijn zeker ook kennis en vaardigheden nodig, maar ik denk dat het nog iets 
eenvoudiger is dan het analyseren van teksten, omdat leerlingen heel concreet zien wat er afgebeeld is.  
 

Afhankelijk van het niveau van leerlingen 
Anneke van Waarden, Ivonne Lipsch, Jan van Baar en Frank de Klerk en Willy van Meegen geven aan dat 
het werken aan vaardigheden vooral te maken heeft met het niveau van de leerlingen. De volgende 
vaardigheden zijn best lastig en worden vooral gebruikt voor de bovenbouw havo/vwo: het verzamelen en 
organiseren van informatie, het kijken naar betrouwbaarheid, representativiteit, bruikbaarheid, het 
vergelijken van primaire bronnen en daarover een stuk schrijven. 
Vaardigheden zoals het gebruiken van voorkennis (uit de les), het stellen van historische vragen en het 
letten op de betrouwbaarheid van een bron zijn vaardigheden waar ook leerlingen in de onderbouw aan 
kunnen werken.  
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7. Op welke manier kan de archivaris zijn expertise inzetten bij het maken van een 
educatieproject? 

 
Uit alle interviews blijkt dat archivarissen de kennis van de inhoud van archieven kunnen inzetten bij het 
maken van een educatieproject. Ivonne Lipsch en Jan van Baar geven aan dat de hele instelling is 
betrokken bij educatie: als zij iets niet weten, vragen ze het aan collega’s die zeker bereid zijn om te 
helpen. Frank de Klerk, Willy van Meegen en Jan van Baar geven leerlingen ook suggesties voor secundaire 
literatuur die helpt om de archiefstukken in hun context te plaatsen. Daarvoor kunnen ze hun kennis 
inzetten over zowel archieven als wat erover gepubliceerd is. 
Anneke van Waarden geeft aan dat haar kennis van de archieven helpt om een representatieve selectie 
primaire bronnen te kiezen. Verder is er kennis in huis om van minder zichtbare en/of leesbare primaire 

bronnen transcripties te maken. Carla van Boxtel: “Voor archivarissen is het belangrijk dat ze de context 
van archiefstukken goed aanbieden en vergelijkingsmateriaal bieden om een completer verhaal aan te 
reiken. Zo kunnen archivarissen goed onderzoek faciliteren.” 
 

8. Welke factoren zijn nodig om een educatieproject te laten slagen?  
 
Voor Carla van Boxtel is het belangrijk dat de doelen van het educatieproject specifiek gesteld zijn voor het 
vak geschiedenis en dat ze aansluiten bij de historische vaardigheden. Doelen moeten behaald kunnen 
worden en aansluiten bij de niveaus van de leerlingen. Net als Anneke van Waarden vindt zij evaluatie van 
het project belangrijk. Er moet gevraagd worden naar de leeropbrengst van het educatieproject. Anneke 
van Waarden vindt het van belang dat bij de evaluatie wordt stilgestaan bij de rol van zowel de 
archiefdienst als de school: moet één van beide bijsturen?  
 

Samenwerking met de docent 
Anneke van Waarden, Jan van Baar, Ivonne Lipsch, Frank de Klerk en Willy van Meegen geven aan dat 
samenwerking met de docent belangrijk is: de wensen van de docent moeten terugkomen in het project. 
Het project krijgt met de docent vorm door overleg. Ivonne Lipsch geeft aan dat ze bij deze ‘briefing’ ook 
goed kijkt naar de hoeveelheid tijd die de docent voor het hele project beschikbaar heeft en de tijd die hij 
wil besteden aan de voorbereidende les(sen). Ze vindt het net als Frank de Klerk en Willy van Meegen 
belangrijk dat een klas goed voorbereid bij de archiefdienst binnen komt. Daarnaast hecht Jan van Baar 
belang aan een goed verloop van de communicatie met de school en dat er waterdichte afspraken worden 
gemaakt. Samenwerking met de docent is ook nodig om een educatieproject te laten aansluiten bij wat 
leerlingen moeten leren en bij het school- en examenprogramma. Idzard van Manen en Anneke van 
Waarden hechten hier veel waarde aan. Op deze manier kan de plaatselijke geschiedenis in de 
landelijke/wereldlijke context geplaatst worden (omgevingsonderwijs). De lesstof uit schoolboeken kan zo 
vervangen worden.  
 

Actieve deelname aan en voorbereiding op het project 
Ivonne Lipsch ziet graag dat leerlingen en docenten actief meedoen tijdens de archiefles. Daarnaast geven 
Frank de Klerk en Willy van Meegen aan dat er controle op aanwezigheid is wanneer leerlingen zelfstandig 
in de archiefdienst aan de opdrachten werken.  
 

9. Welke moeilijkheden kunnen er optreden bij het opzetten van een educatief 
project? 

 
Rooster 
Anneke van Waarden, Idzard van Manen en Jan van Baar geven aan dat het rooster in het voortgezet 
onderwijs het volgen van een educatieproject bemoeilijkt. Anneke van Waarden geeft aan dat het 
opsplitsen van klassen, zodat een deel van de klas naar de archiefdienst kan, lastig is. Afspraken kunnen 
makkelijk vervallen door ziekte van een docent en het opnieuw plannen van een afspraak is vaak moeilijk. 
Idzard van Manen en Jan van Baar geven aan dat het rooster voor klassen in het voortgezet onderwijs 
eigenlijk helemaal vol zit en dat er geen ruimte is voor een uitstapje, tenzij dat lang van tevoren gepland is. 
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Volgens Jan van Baar is het daarom handiger als een archiefdienst niet zelf projecten maakt die docenten 
kunnen afnemen, maar dat er in overleg met de docent een project wordt samengesteld. De docent kan 
dit project dan lang van tevoren inplannen. Idzard van Manen en Ivonne Lipsch geven aan dat het doen 
van een project in een zogenaamde projectweek een goede optie is waarbij roostertechnische problemen 
omzeild kunnen worden. Ivonne Lipsch zorgt er wel voor dat ze kant en klare educatieprojecten voor het 
voortgezet onderwijs heeft: als een docent snel een project wil doen, kan dan.  
 

Niveau leerlingen 
Ivonne Lipsch haalt nog een andere moeilijkheid naar voren. Zij ervaart het soms als lastig dat ze aan 
sommige groepen leerlingen niet alles kwijt kan wat ze zou willen. Zo is het belangrijk dat er bij vmbo- 
leerlingen aandacht wordt besteed aan primaire zaken als samenwerken, goed luisteren, beleefd en 
proactief zijn. Pas daarna komt het werken met bronnen aan de orde. Bij havo/vwo leerlingen is er meer 
aandacht voor het bezig zijn met primaire bronnen en het vormen van een eigen mening.  
 

Kwetsbaarheid materiaal 
Frank de Klerk en Willy van Meegen geven aan dat er bij een educatieproject gelet moet worden op de 
manier waarop leerlingen fysiek met archiefstukken omgaan. Het materiaal mag niet beschadigd worden. 
Om beschadiging van kwetsbaar materiaal te voorkomen, is het ingescand en op computers op de 
studiezaal te raadplegen.  
 

10. Wanneer is een project geslaagd? 
Deze vraag geeft een indicatie van wat deskundigen en educatoren onder ‘geslaagd’ verstaan. 
 

Besef van het belang van archieven 
Een educatieproject is volgens Anneke van Waarden en Ivonne Lipsch geslaagd als leerlingen zien waarom 
er archieven zijn, hoe bijzonder dat is en wat je er kunt vinden. Anneke van Waarden: “Leerlingen moeten 
weten dat hier niet alleen oude papieren liggen, maar dat hun eigen cultureel erfgoed hier wordt bewaard 
waarin ze hun geschiedenis kunnen onderzoeken.” Daarbij hoort volgens Anneke van Waarden en Ivonne 
Lipsch ook dat leerlingen leren omgaan met huisregels in het archief. De drempel om zelf naar een archief 
te gaan, moet verlaagd worden, volgens Anneke van Waarden, Ivonne Lipsch en Idzard van Manen. Ivonne 
Lipsch wil dat leerlingen weten dat ze in het archief altijd terecht kunnen met vragen, voor bijvoorbeeld 
werkstukken. “Leerlingen moeten weten dat ze hier gratis worden geholpen.”  
 

Vaardigheden, kennis opdoen, samenwerking, enthousiasme 
Jan van Baar is van mening dat leerlingen ook kennis en vaardigheden moeten hebben opgedaan, en 
weten hoe ze een gedegen werkstuk moeten schrijven. Frank de Klerk en Willy van Meegen haken hierbij 
aan: zij vinden het belangrijk dat leerlingen enthousiast zijn bij het project, dat ze goed hun best hebben 
gedaan en dat ze een mooi resultaat hebben neergezet. Ze hechten ook waarde aan een goede 
samenwerking tussen leerlingen en een fijne onderlinge sfeer. Het project zelf moet volgens Idzard van 
Manen en Jan van Baar leuk zijn. Leerlingen moeten het gevoel hebben iets nieuws te hebben geleerd en 
ze moeten lol en plezier hebben gehad in het werken met primaire en secundaire bronnen. 
Kortom, een project is geslaagd als leerlingen weten wat een archiefdienst is en wat ze er kunnen vinden, 
als ze kennis en vaardigheden hebben opgedaan en als ze samen met andere leerlingen plezier hebben 
gehad in het project.  
Deze vraag hangt nauw samen met de volgende vraag. Ook de zojuist genoemde aspecten zouden kunnen 
worden gezien als meerwaarde voor het vak geschiedenis waar het in de volgende vraag over gaat. 
 

11. Wat is de meerwaarde van archiefeducatie voor het vak geschiedenis boven het 
werken met bronnen in een werkboek?  

 

Primaire bronnen: de basis van geschiedenis 
Carla van Boxtel ziet het als meerwaarde van een educatieproject dat leerlingen zien dat primaire bronnen 
de basis zijn voor de constructie voor onze geschiedenisverhalen. Ook Anneke van Waarden vindt dit 
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belangrijk. Ze is van mening dat leerlingen bij het werken met primaire bronnen moeten beseffen dat ze 
zelf geschiedenis maken. De primaire bronnen blijven hetzelfde, maar door er vragen aan te stellen, maken 
ze zelf het verhaal. Daarbij moeten primaire bronnen aansluiting vinden bij leerlingen en bij de 
hedendaagse samenleving. Dat kan bijvoorbeeld door leerlingen actief bij de archiefles te betrekken en 
door het stellen van vragen dichterbij de leefwereld van leerlingen te komen.  
 

Werken met bronnen: uitdagend 
Carla van Boxtel vindt het ook belangrijk dat leerlingen de weerbarstigheid van primaire bronnen zien: die 
zijn soms onvolledig en niet goed te lezen (door bijvoorbeeld het oude schrift of vervaging van inkt). Ze ziet 
het werken met bronnen ook als motiverender dan (fragmenten van) primaire bronnen die in een 
werkboek staan. Frank de Klerk en Willy van Meegen sluiten hierbij aan als ze zeggen het belangrijk te 
vinden dat leerlingen niet met ‘voorgekauwde’ bronnen uit een bronnenboek aan de slag gaan, maar met 
het echte materiaal werken. Idzard van Manen geeft ook aan dat hij leerlingen uitdaagt met bronnen. “Het 
is de grootste kunst om in het tekstboek niet dingen te verklappen, maar om juist leerlingen zelf uit te 
laten zoeken wat niet in het boek staat.”  
 

Een andere omgeving 
Het zijn in een andere omgeving, namelijk in de studiezaal, ziet Jan van Baar als meerwaarde van een 
educatieproject. Hij vergelijkt de studiezaal met een fabriekshal, waar leerlingen met primaire bronnen in 
aanraking komen. “De hele ambiance zorgt ervoor dat je afdaalt naar een ander niveau.” Ook Ivonne 
Lipsch benadrukt het belang van het in een andere omgeving zijn. Leerlingen zijn even weg uit de 
schoolomgeving, krijgen les van iemand anders, komen in het depot van de archiefdienst en gaan met 
authentieke, primaire bronnen aan de slag. Jan van Baar vindt het belangrijk dat leerlingen met originele 
bronnen werken, bijvoorbeeld tijdens een rondleiding of bij onderzoeksopdrachten. Frank de Klerk en 
Willy van Meegen hechten hier ook veel waarde aan: “De historische belevenis: daar gaat het ons ook 
om!” Ook Ivonne Lipsch ziet het als meerwaarde van een educatieproject dat leerlingen weg zijn uit hun 
schoolse omgeving. Ze krijgen les van een andere docent, leren op een actieve manier en gaan met 
primaire bronnen aan de slag. Volgens haar leren leerlingen tijdens educatieprojecten meer dan ze alleen 
moeten weten.  
 

Aansluiten bij de lesstof: lokale bronnen kunnen lokale geschiedenis illustreren 
Anneke van Waarden, Idzard van Manen, Ivonne Lipsch , Frank de Klerk, Willy van Meegen en Jan van Baar 
maken educatieve programma’s die aansluiten bij het school- en examenprogramma en zo lesstof 
vervangen. Het aansluiten bij de lesstof betekent dat er primaire bronnen gezocht worden die ook gaan 
over het thema dat op school wordt behandeld. Deze primaire bronnen kunnen ook goed illustreren hoe 
de algemene thema’s in de eigen omgeving van de leerling terugkomen. Anneke van Waarden, Idzard van 
Manen, Frank de Klerk en Willy van Meegen vinden lokale bronnen een meerwaarde ten opzichte van 
bronnen die over landelijke aangelegenheden gaan. Verder vindt Idzard van Manen het belangrijk dat 
leerlingen leren dat aspecten van verschillende vakken samenkomen in hun eigen omgeving. 
Vakoverstijgend onderwijs vindt hij dan ook belangrijk.  
 

Niet alleen primaire bronnen, maar een heel project  
Ivonne Lipsch ziet het als haar taak om niet alleen primaire bronnen te verstrekken voor een 
educatieproject, maar om er een heel educatief programma omheen te bouwen, bestaande uit een 
voorbereidings-, kern- en reflectieles. De drie lessen laten hetzelfde onderwerp op andere manieren 
terugkomen, zodat verschillende intelligenties van leerlingen worden aangesproken. Idzard van Manen 
sluit hierbij aan als hij opmerkt dat in erfgoedprojecten veel onderzoeksvaardigheden verwerkt kunnen 
worden, meer dan op school.  
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Bijlage 6 Achtergrondinformatie over de totstandkoming van de educatieprojecten 
 
In deze bijlage staat achtergrondinformatie over de inbreng van de docent en de educator bij het opzetten 
van het educatieproject en de uitvoering ervan. Omdat deze informatie niet de hoofdvraag raakt, maar wel 
belangrijk is om meer inzicht te krijgen in het educatieproject, is besloten om deze informatie als bijlage op 
te nemen. 
 

Achtergrond van het project van het GAG 
 
Ik heb Frank de Klerk en Willy van Meegen van het Gemeentearchief Goes geïnterviewd over het 
educatieproject,237 en geschiedenisdocent Teo van Middelkoop van het Calvijn College Goes238.  

 
Inbreng van de docent en de educator 
 

Docent: randvoorwaarden voor de archiefdienst 
- Inhoud 

Het project moest aansluiten bij thema’s uit de geschiedenismethode. De tijdvakken 8 en 9 (1800-1950) 
werden als uitgangspunt genomen, omdat handschriften uit deze periode vrij goed leesbaar zijn voor 
leerlingen. Handschriften uit een eerder tijdvak zouden problemen kunnen opleveren en de docent vond 
tijdvak 10 te dicht bij het heden. Van Meegen en De Klerk gaven aan dat er verschillende gebieden uit de 
regio in het project worden betrokken: lokale, maar ook regionale/provinciale gebieden.  
 

- Didactiek 
Het project moest uitgaan van onderzoeksvaardigheden zoals die op school werden geleerd: het werken 
met hoofd- en deelvragen en het zoeken en verwerken van informatie. 
 

- Werkvormen 
Leerlingen moesten presentatievaardigheden oefenen. Daarom is samen met het gemeentearchief een 
opzet bedacht in vorm van academische zitting waarbij de drie beste groepjes hun opdracht moesten 
presenteren. Verder moesten leerlingen samenwerken, maar ook zelfstandig dingen uitzoeken. 
 

- Vaardigheden 
Teo van Middelkoop vond vooral het werken aan onderzoeksvaardigheden belangrijk. Leerlingen hebben 
op school uitgezocht met welke onderzoeksmethode ze moesten werken en hoe dat in de praktijk werkt.  
Voor hun opdracht moesten leerlingen hoofd- en deelvragen opstellen, dus eigenlijk historische vragen 
bedenken. Ze gingen vervolgens vooronderzoek doen en secundaire literatuur lezen, om daarna in te 
zoomen op het onderwerp met behulp van de primaire bronnen (contextualiseren). Leerlingen werken hier 
dus van algemeen naar bijzonder. Van de voor hen geselecteerde primaire en secundaire bronnen 
moesten leerlingen een keuze maken door de bronnen te ordenen. Ook moesten leerlingen de situatie in 
de primaire bronnen vergelijken met het grote verhaal in de secundaire literatuur: onderzoeken hoe 
representatief een gebeurtenis/situatie in de primaire bronnen is. Dit is dus eigenlijk werken van bijzonder 
naar algemeen. Leerlingen waren meteen ook bezig met het vergelijken van primaire en secundaire 
bronnen. De vaardigheid ‘informatie verzamelen’ was voor de leerling eigenlijk al gedaan: om 
teleurstellingen te voorkomen is door De Klerk en Van Meegen al gekeken of er voldoende materiaal 
voorhanden was. Er werd ook aan presentatievaardigheden gewerkt: leerlingen moesten vijf minuten hun 
publiek kunnen vermaken door het presenteren van hun onderzoek. 
 

 
 

                                                           
237

 Klerk, Frank van en Meegen, Willy van. Persoonlijk interview. 22 maart 2013. 
238

 Middelkoop, Teo van. Persoonlijk interview. 26 maart 2013. 
Ik heb voor deze analyse vooral de informatie uit deze twee interviews gebruikt. Ik zal niet meer expliciet naar de interviews 
refereren om de leesbaarheid te bevorderen. Andere bronnen noem ik wel.  
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Archiefdienst: selecteren van bronnen 
Bij het selecteren van primaire en secundaire bronnen is er vooral op de inhoud gelet. Het materiaal moest 
aansprekend zijn en de interesse van leerlingen opwekken. Handschriften werden soms gescand, zodat 
leerlingen ze beter konden lezen (vergroten op computer). Er zijn geen transcripties van archiefstukken 
gemaakt. Er werden zowel afstandelijke als persoonlijke bronnen gebruikt. Dat gebeurde eigenlijk 
automatisch. De meer afstandelijke bronnen werden aangevuld met meer persoonlijke bronnen. 
 

Docent: aanwijzingen geven aan leerlingen voor brongebruik  
Docent Teo van Middelkoop heeft leerlingen voorbereid op de opdracht. Er was als eerste een les van de 
archivaris en de educatieve medewerker (zie hieronder bij ‘voorbereiding’). Daarna heeft Van Middelkoop 
de leerlingen verteld over onderzoeksvaardigheden en het maken van hoofd- en deelvragen. Er is dus 
vooral ingegaan op vaardigheden. De kennis over de tijdvakken 8 en 9 konden leerlingen vooral opdoen uit 
hun geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats.  
 

Uitvoeren van het project  
 

Uitvoering en reflectie van het project 
Voorbereiding: 

- De leerlingen kregen een introductie van De Klerk en Van Meegen op school waarin de 
onderwerpen werden toegelicht en werd verteld wat er van de leerlingen werd verwacht.239  

- Voordat leerlingen aan de opdracht begonnen, kregen ze een rondleiding door het depot. Zo werd 
de drempel weggehaald om in de archiefdienst aan de slag te gaan. Leerlingen zagen dat er 
ongeveer 2,5 km archief in depot ligt, waaruit de medewerkers stukken hebben geselecteerd. Ze 
wisten meteen ook dat er nog veel meer materiaal is. Van Meegen: “Leerlingen gingen ook veel 
sneller in het archief beginnen met de opdrachten. Vorig jaar duurde het soms lang voordat een 
groepje daadwerkelijk kwam”. 

- Doorat leerlingen dit jaar (2013) door de docent meer voorbereid waren op het maken van hoofd- 
en deelvragen, waren ze meer gefocust op wat ze wilden onderzoeken. 

 
Tijdens de opdracht 

- Bij het kopje ‘vaardigheden’ hierboven is kort uiteengezet hoe leerlingen tijdens de opdracht te 
werk zijn gaan.  

- Voor elke opdracht zijn er enkele archiefdozen gevuld met boeken en documenten die leerlingen 
konden gebruiken. Ze werkten achter computers op de studiezaal om gescande archiefstukken te 
raadplegen. Het betrof vooral kwetsbare archiefstukken. 

 
Academische zitting 
Uit de werkstukken worden de drie beste gekozen, zowel door docent Teo van Middelkoop als door De 
Klerk en Van Meegen. Alle groepen moesten een presentatie voorbereiden voor de academische zitting. 
Tijdens de academische zitting werden de drie winnaars bekend gemaakt die ook hun presentatie moesten 
houden. Aan de hand van hun werkstukken in combinatie met de presentatie werden uit de winnaars een 
eerste, tweede en derde winnaar gekozen. Zij hebben ook allemaal een prijs gekregen. Na afloop was een 
borrel.  

 
 

 
 
 
 

                                                           
239

 Gemeentearchief Goes. ‘Introductieles Gemeentearchief Calvijn College 2013’ goes.nl/gemeentearchief. 
Gemeentearchief Goes. Geraadpleegd: 14 mei 2013 <http://www.goes.nl/gemeentearchief/calvijn-
college_43107/item/introductie_128761.html>. 
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Achtergrond van het Westerborkproject 
 
Ik heb Jan van Baar, educator bij het Regionaal Archief Alkmaar geïnterviewd240 en docent Stefanie 
Schipper-Fijma van het Murmellius College in Alkmaar.241  

 
Inbreng van de docent en de educator 
 
Docent: randvoorwaarden 

- Inhoud 
Docent Schipper was bezig met de Tweede Wereldoorlog. Het thema van het project paste precies bij haar 
lessen.  
 

- Didactiek 
Docent Schipper heeft haar eigen didactiek voor dit project gebruikt: het principe van oude 
systeemkaarten. Leerlingen kregen meerdere blanco systeemkaarten waarop ze moesten aangeven wat ze 
in welke bron hadden gevonden. Dit heeft docent Schipper gedaan om voor leerlingen overzichtelijk te 
houden welke informatie ze hebben verzameld en waar ze die terug konden vinden. Leerlingen moesten 
ook een verantwoording schrijven van hun zoektocht. De ingevulde systeemkaarten waren als het ware de 
onbewerkte zoekresultaten. 
 

- Werkvormen 
Leerlingen hebben vooral individueel aan hun opdracht gewerkt en kregen ook individueel een cijfer. 
 

- Vaardigheden 
Docent Schipper heeft het project niet uitgezocht om leerlingen aan bepaalde vaardigheden te laten 
werken. Het hierboven beschreven doel was voor haar veel belangrijker. 
Leerlingen hebben hun voorkennis uit de les gebruikt, moesten informatie zoeken in verschillende bronnen 
(archieven, literatuur) om de toegewezen persoon te beschrijven. De gevonden informatie moesten ze 
noteren op de systeemkaart. Daarna moesten ze de gevonden informatie aan de hand van de 
systeemkaarten verwerken tot één verhaal. De informatie werd daarbij door hen gerubriceerd. Vervolgens 
schreven ze daarover een lopend verhaal. De leerlingen werkten dus vooral aan vaardigheden van het 
zoeken en verwerken van informatie. 
 

Archiefdienst: selecteren van primaire en secundaire bronnen 
Op het moment dat docent Schipper het project uitvoerde, was er geen sprake van een selectie van 
bronnen door de archivaris en was er ook geen lijst opgesteld met daarop literatuur en archieven die 
leerlingen konden gebruiken. Leerlingen hebben dus vooral zelf bronnen gezocht. Docent Schipper heeft 
leerlingen vrijgelaten bij het zoeken van bronnen. Leerlingen pakten de opdracht goed op. Maar omdat ze 
geen introductie bij de archiefdienst hadden gehad, duurde het soms wel even voordat ze daadwerkelijk 
begonnen met hun opdracht.  
 
Jan van Baar gaf tijdens het interview aan dat hij (bij de huidige versie van het project) wel bronnen heeft 
geselecteerd. Hij weet goed welke verschillende soorten bronnen er zijn en wat leerlingen ermee kunnen. 
Zo heeft hij een lijst opgesteld met tips om te zoeken in de algemene literatuur en kranten, de beeldbank 
en archieven.242 Van Baar gaf aan dat hij zo divers mogelijk materiaal kiest en kijkt naar het doel van de 
bron voor de leerling: gaat het om het verschaffen van informatie of om leerlingen ergens de schoonheid 
van te laten zien? 
 

                                                           
240

 Baar, Jan van. Persoonlijk interview. 18 maart 2013. 
241

 Schipper-Fijma, Stefanie. Persoonlijk interview. 19 april 2013. 
Ik heb voor deze analyse vooral de informatie uit deze twee interviews gebruikt. Ik zal niet meer expliciet naar de interviews 
refereren om de leesbaarheid te bevorderen. Andere bronnen noem ik wel.  
242

 Zie bijlage 8 voor de huidige opdrachtomschrijving van het Westerborkproject. 
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Uitvoeren van het project 
 

Docent: leerlingen voorbereiden op het project  
In de les heeft docent Schipper de opdracht en het gebruik van de systeemkaarten toegelicht. Er was geen 
introductie in het archief, vanwege organisatorische redenen.  
 

Uitvoering van het project 
Het onderzoek deden leerlingen in de eigen tijd, omdat er in het rooster geen plaats voor was. Het project 
was niet zo groot dat leerlingen veel uren in de archiefdienst moesten doorbrengen. Tijdens de opdracht 
ontdekten sommige leerlingen dat er over hun persoon heel weinig te vinden was.  
 

Reflectie op het project 
Docent Schipper vertelde dat het voor leerlingen een eyeopener was dat het kan gebeuren dat je over een 
bepaald onderwerp dus niets kunt vinden en dat je je hoofdvraag niet kunt bevestigen, maar als het ware 
moet verwerpen. Docent Schipper:  

“Je werkt dus eigenlijk met een wetenschappelijk principe. Je hebt een hypothese, je gaat 
onderzoek doen, en die [hypothese] blijkt niet haalbaar te zijn. Dan moeten leerlingen dus leren 
dat ze niet op het resultaat worden afgerekend, maar op het zoekproces.” 

 
Bij het Westerborkproject zoals dat nu functioneert, ligt de nadruk meer op het verwerken van alle 
gegevens. Omdat van de vijftien personen bekend is dat er genoeg ‘rijk’ materiaal voor handen is, is het 
zeker dat leerlingen voldoende informatie vinden. Het is dan vooral belangrijk om al die informatie te 
ordenen en te verwerken tot een lopend verhaal. 
Docent Schipper vindt het zeker niet verkeerd om van tevoren al te onderzoeken of er voldoende 
informatie is te vinden. In de onderbouw kan op deze manier succes ingebouwd worden. Bij de 
bovenbouw vindt ze het echter goed dat leerlingen zien dat een hypothese verworpen kan worden.  
 

Achtergrond van het project van het Van Maerlant Lyceum Eindhoven 
Ik heb Ivonne Lipsch, educator en cultuurhistoricus bij het RHCe geïnterviewd243 en een e-mailsessie gehad 
met docent Paul Brans van het Van Maerlant Lyceum in Eindhoven.244  

 
Archiefdienst: selecteren van primaire en secundaire bronnen 
Ivonne Lipsch heeft alle vragen die leerlingen bij de rondleiding moesten beantwoorden aan bod laten 
komen tijdens de rondleiding. Deze vragen zijn ook bepalend voor de bronnen die voor de rondleiding zijn 
gebruikt. Zo zijn er vragen over perkament, charters en inktvraat. Ivonne heeft archiefstukken met deze 
kenmerken gekozen. Er was ook een vraag over een getijdenboek uit 1325. Over dit boek heeft Ivonne 
uitleg gegeven. Het Van Maerlant Lyceum heeft ook bepaald dat er microfiches gebruikt zouden worden. 
De keuze voor de bronnen is dus eigenlijk al door de school gemaakt.  
 
Uitvoering van het project 
 
Voorbereiding van het project door de docent 
Leerlingen zijn niet specifiek voorbereid op dit programma vanuit het vak geschiedenis. De rondleiding en 
opdrachten zijn in de geschiedenisles niet besproken. Wel vertelde docent Paul Brans dat leerlingen in de 
brugklas het verschil leren tussen primaire en secundaire bronnen, tussen geschreven en ongeschreven 
bronnen. Ze kennen het begrip standplaatsgebondenheid om de betrouwbaarheid van primaire bronnen 
te bepalen. Leerlingen kwamen dus niet helemaal ‘blanco’ binnen.  
 

                                                           
243

 Lipsch, Ivonne van. Persoonlijk interview. 19 maart 2013. 
244

 Brans, Paul. E-mal-interview. 7 en 11 april 2013.  
Ik heb voor deze analyse vooral de informatie uit deze twee interviews gebruikt. Ik zal niet meer expliciet naar de interviews 
refereren om de leesbaarheid te bevorderen. Andere bronnen noem ik wel.  
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Bijlage 7 De Leerplannen voor geschiedenis 
 
Deze bijlage bevat: 

- Voorbeeld leerplan geschiedenis voor de onderbouw havo en vwo 
- Leerplan geschiedenis voor de tweede fase havo en vwo 

Voorbeeld leerplan geschiedenis voor de onderbouw havo en vwo 
 
1. De leerlingen kunnen gebeurtenissen uit hun eigen leven en verschijnselen, gebeurtenissen en personen 

uit de geschiedenis met behulp van een tijdsbalk ordenen en daarbij de volgende aanduidingen van tijd 
en tijdsindelingen gebruiken: dagen, weken, maanden, jaargetijden, jaren, eeuwen, tijdvakken, 
perioden en jaartelling.  

2. De leerlingen kunnen  
• situaties uit verschillende tijdvakken met elkaar en met het heden vergelijken en onderscheiden wat 

veranderd of hetzelfde is gebleven.  
• De betekenis van historische gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen voor het heden 

herkennen.  
 
3. De leerlingen kunnen uit bronnen passende informatie selecteren met het oog op bruikbaarheid, 

betrouwbaarheid en representativiteit voor een historische vraagstelling en deze informatie in een 
bredere historische context interpreteren, door deze te relateren aan kenmerkende aspecten van 
daarbij in aanmerking komende tijdvakken. Zij kunnen vervolgens conclusies trekken en deze in een min 
of meer uitgewerkt en gedocumenteerd verslag of presentatie weergeven.  

4. De leerlingen kunnen naar aanleiding van een eenvoudige historische vraagstelling verklaringen geven 
voor historische gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen, ermee rekening houdend dat bij 
historische verklaringen meestal sprake is van meer oorzaken. Zij kunnen daarbij onderscheid maken 
tussen  
• aanleiding en oorzaak  
• oorzaken van meer en minder belang.  

 
5. De leerlingen houden bij het betekenis geven aan heden en verleden rekening met enkele voor 

historisch besef belangrijke uitgangspunten:  
• zij maken onderscheid tussen feiten en meningen  
• zij houden er rekening mee dat gedrag en ideeën van mensen door tijd, situatie en achtergrond 

worden bepaald  
• zij ondersteunen hun uitspraken met argumenten.  

 
6. De leerlingen kunnen een eigen standpunt over historische gebeurtenissen, verschijnselen en 

ontwikkelingen weergeven en toelichten  
• onderscheid maken tussen feiten en meningen  
• zich verplaatsen in opvattingen, waarden en motieven van mensen  
in het verleden, er rekening mee houdend dat zij niet over dezelfde kennis konden beschikken als wij nu  
• opvattingen, waarden en motieven, waardoor mensen in het verleden werden geleid, vergelijken met 

die van zichzelf en tijdgenoten 245 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
245

 Van der Kaap. Voorbeeld leerplan geschiedenis voor de onderbouw havo en vwo: 5.  
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Leerplan geschiedenis voor de tweede fase havo en vwo 
 

2.1 Historische vaardigheden 
 

1. De kandidaat kan: 
• gebeurtenissen uit zijn eigen leven alsmede verschijnselen, gebeurtenissen en personen uit de 
geschiedenis met behulp van een tijdsbalk of een andere vorm van chronologische schematisering 
ordenen en daarbij de volgende aanduidingen van tijd en tijdsindeling gebruiken: jaren, eeuwen, 
tijdvakken, perioden en jaartellingen; 
• met gebruik van voorbeelden uit de perioden- en tijdvakkenindeling van eindterm 2, de westers-
christelijke jaartelling en een ander voorbeeld van een jaartelling of periodisering/meerdere andere 
voorbeelden van jaartellingen of periodiseringen uitleggen dat chronologische indelingen interpretatief 
van aard zijn en (mede) afhangen van de standplaats die men inneemt en/of de vraag die men wil 
beantwoorden. 
 
2. De kandidaat kan de volgende tijdvakken met bijbehorende tijdsgrenzen in chronologische volgorde 
noemen en als referentiekader gebruiken:  
• tijdvak 1: van jagers en boeren (- 3000 voor Christus) / Prehistorie; 
• tijdvak 2: tijd van Grieken en Romeinen (3000 v.C.-500 n.C.) / Oudheid; 
• tijdvak 3: tijd van monniken en ridders (500-1000) / vroege Middeleeuwen; 
• tijdvak 4: tijd van steden en staten (1000-1500) / hoge en late Middeleeuwen; 
• tijdvak 5: tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600) / Renaissancetijd / 16e eeuw; 
• tijdvak 6: tijd van regenten en vorsten (1600-1700) / Gouden Eeuw / 17e eeuw; 
• tijdvak 7: tijd van pruiken en revoluties (1700-1800) / eeuw van de Verlichting / 18e eeuw; 
• tijdvak 8: tijd van burgers en stoommachines (1800-1900) / industrialisatietijd /19e eeuw; 
• tijdvak 9: tijd van de wereldoorlogen (1900-1950) / eerste helft 20e eeuw; 
• tijdvak 10: tijd van televisie en computer (vanaf 1950) / tweede helft 20e eeuw. 
 
3. De kandidaat kan: 
• de tijdvakken van eindterm 2 plaatsen in de periodes Prehistorie, Oudheid, Middeleeuwen, 
Vroegmoderne Tijd en Moderne Tijd; 
• uitleggen dat de indeling in perioden en tijdvakken een westers perspectief op de geschiedenis 
vertegenwoordigt en wat de beperkingen en bezwaren daarvan kunnen zijn. 
 
4. De kandidaat kan: 
• in historische processen de samenhang tussen veranderingen en continuïteit beschrijven; 
• de betekenis van historische gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen voor het heden 
aangeven; 
• verschillende soorten historische verandering onderscheiden; 
• door het onderscheiden van continuïteiten van langere en kortere duur onderkennen hoe elementen 
afkomstig uit verschillende tijdvakken zich gelijktijdig in één tijdvak kunnen manifesteren (de 
gelijktijdigheid van het 
ongelijktijdige). 
 
5. De kandidaat kan: 
• een vraag en een daarop aansluitende hypothese formuleren; 
• voor een vraag bruikbaar bronnenmateriaal verwerven en gegevens eruit selecteren. 
 
6. De kandidaat kan: 
• in het kader van een historische vraagstelling verklaringen geven voor historische gebeurtenissen, 
verschijnselen en ontwikkelingen; 
• onderscheid maken tussen verschillende soorten oorzaken. 
 
7. De kandidaat kan bij het geven van oordelen over het verleden rekening houden 
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met: 
• het onderscheid tussen feiten en meningen; 
• tijd- en plaatsgebondenheid van interpretaties en oordelen afkomstig van personen uit het verleden en 
afkomstig van hedendaagse personen, onder wie hij zelf; 
• de rol van waardepatronen in heden en verleden. 
• het ondersteunen van uitspraken met behulp van argumenten. 246 
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 Kaap, A. van der. Leerplan geschiedenis voor de tweede fase havo en vwo. Enschede: 7-8.  
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Bijlage 8 De opdrachten bij de drie educatieprojecten 
 

1. Educatieproject Gemeentearchief Goes 

 
 
De algemene opdrachtomschrijvingen zijn gebundeld in 
de ‘Folder opdrachten Gemeentearchief Calvijn College 
2013’ en is te vinden op de website van het 
gemeentearchief.247 De voorpagina en inhoudsopgave 
van de folder zijn hierboven te zien. 
 
Door op websitepagina ‘Opdrachten Calvijn College’ op 
een bepaald thema te klikken, verschijnt een pagina 
waar de uitgebreide opdrachtomschrijving met de 
opdrachten voor de leerlingen zijn te vinden. 248 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
247

 Gemeentearchief Goes. ‘Folder opdrachten Gemeentearchief Calvijn College 2013.’Gemeentearchief Goes. Geraadpleegd: 13 
mei 2013 <http://www.goes.nl/gemeentearchief/calvijn-college_43107/item/introductie_128761.html>. 
248

 Gemeentearchief Goes. ‘Opdrachten Calvijn College’ goes.nl/gemeentearchief. Gemeentearchief Goes. Geraadpleegd: 13 mei 
2013 <http://www.goes.nl/gemeentearchief/calvijn-college_43107/>. 
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2. Opdracht bij het Westerborkproject249 

 
Onderwerp: Abraham de Wolff, geboren 27-2-1878 te Delden 
Adres Alkmaar voor deportatie vanuit Alkmaar: Hofstraat 11 te Alkmaar 
Beroep: Israelische godsdienstleraar 
 

Literatuur 
Je wordt geacht kennis te nemen van onderstaande literatuur. Zo mag het wegvoeren van de Joodse 
Alkmaarders op 5 maart 1942 vanuit Alkmaar naar ‘evacuatieadressen’ in de Amsterdamse Jodenwijken 
(zie o.a. de Kroniek op pagina 31) in je verslag niet ontbreken. 

- In Memoriam. Uitgeverij SDU, Den Haag 1995 
- In Memoriam Guus Luyters (later bijgezet als aanvulling) 
- Alkmaar in oorlogstijd van Saskia Baarda en Gerrit Valk 
- Kaddiesj voor Joods Alkmaar van dominee Kila 
- Kroniek van de bezettingsjaren van Jan van Baar en Gerrit Valk 
- Rond het huis van de laatste rabbi van Alkmaar: verhalen van een overlevende van het 

concentratiekamp Bergen-Belsen door S. de Wolff 
 
Adresboeken van Alkmaar (periode voor 1945) nazien op advertenties, adressen, eventueel winkelpand, et 
cetera 
 

Beeldmateriaal 
Atlas van het Regionaal Archief Alkmaar op zoek naar een portret van de hoofdpersoon of de straat waar 
de familie woonde. 
 

Bevolkingsregistratie 
Gezinskaart op naam van Abraham de Wolff 
Woningkaart Hofstraat 11/15 
Akten van de Burgerlijke Stand (geboorteakte en eventueel huwelijksakte) 
Bevolkingsregister 
 

Archief 
Politiearchief 
Secretariearchief Alkmaar 
 

Ten slotte 
Index Alkmaarse Courant/Vrije Alkmaarder raadplegen op onderwerp en hoofdpersoon 
 
============================ 
*In je verslag het Regionaal Archief Alkmaar vermelden 
*De gevonden bronnen consequent vermelden (wat heb ik waar gevonden) 
*Geraadpleegd materiaal kopiëren en als bijlage opnemen 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
249

 In deze opdrachtomschrijving wordt één van de vijftien personen vermeld waarover de leerlingen hun verslag 
gaan schrijven. De opdrachtomschrijving is mij verstrekt door dhr. Jan van Baar.  
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3. Opdrachten bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 
 

Afbeelding 12 Kopie van het informatieblad dat leerlingen van school kregen. Dit document is mij verstrekt 
door Ivonne Lipsch van het RHCe. 
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Afbeelding 13 Kopieën van het antwoordenboekje van het educatieproject. Foto’s: Marieke Houtekamer. 
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