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Voorwoord
In deze exploratie neem ik je mee in mijn onderzoek
naar het overbrengen van de gebeurtenissen uit de
Tweede Wereldoorlog op kinderen. Deze exploratie is
geschreven voor mijn afstuderen aan de opleiding
Communication and Multimedia Design aan Avans
hogeschool te Breda.
Het onderzoek is uitgevoerd van Februari 2021 tot
Mei 2021. Gedurende de periode van Mei 2021 tot Juni
2021 zal er nog een hi-fi prototype worden
ontwikkeld.
In een half jaar tijd ben ik gaan onderzoeken hoe we
de nieuwe generatie de verhalen uit de Tweede
Wereldoorlog kunnen bijbrengen binnen de
geschiedenislessen op de basisschool.
Ik wil graag mijn vrienden en familie bedanken voor
hun steun de afgelopen tijd. Door jullie heb ik
tijdens dit onderzoek steeds doorgezet en heb ik mijn
doel bereikt.
Ten slotte wil ik graag de basisschool bedanken waar
ik mijn testen heb mogen uitzetten in deze gekke
tijd. Ook wil ik graag mijn begeleider Hanneke
Bierbooms en mijn tweede begeleider Sanne Knitel
bedanken voor hun goede begeleiding en handige
feedback tijdens dit onderzoek. Dit gaf mij
motivatie om door te zetten tot het eind.

Charelle van Straten
18 Mei 2021, te Breda
Charelle van Straten
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Samenvatting
Vanaf 1 Februari 2021 heb ik mij beziggehouden
met het vraagstuk: Hoe kan ik ooggetuigen
verhalen uit de Tweede Wereldoorlog beleefbaar
maken en inzetten binnen de huidige
geschiedenis lesmethode voor het primaire
onderwijs van groep 7 en 8?
Door middel van dit vraagstuk wilde ik gaan
onderzoeken hoe we kinderen met een leeftijd van
ongeveer 10 – 11 jaar het stuk geschiedenis uit
de Tweede Wereldoorlog kunnen bijbrengen op een
andere manier dan alleen via de boeken, de
lesmethode en de opgenomen filmpjes. Uit
gesprekken met verschillende basisschool docenten is gebleken dat kinderen op dit moment simpel via de boeken leren en dat zij vinden dat
hier ook meer variatie in mag zitten. Zoals het
leren op een spelende manier. Dit vond ik een
interessante invalshoek die mij zeker heeft
geholpen in het onderzoek.
Met deze informatie heb ik verschillende
brainstormen gedaan en mindmaps gemaakt die
inzicht gaven in mijn visie op het vraagstuk.
Hierdoor werd ik nog enthousiaster naar het
onderzoek.

Om met mijn onderzoek van start te gaan ben ik
begonnen met het doen van deskresearch naar
ooggetuigen verhalen en het doorgeven van de
Tweede Wereldoorlog op kinderen. Hierdoor kwam
ik erachter dat men op dit moment al bezig is
met het opnemen van interviews met ooggetuigen
voor als zij er straks niet meer zijn.
Hierdoor veranderde mijn hoofdvraag naar het
volgende: ‘Hoe kan ik verhalen uit de Tweede
Wereldoorlog beleefbaar maken en inzetten binnen
de huidige geschiedenisles methode voor het
primaire onderwijs van groep 7 en 8?’
Vervolgens heb ik bij deze hoofdvraag de deelvragen geformuleerd die ik wil gaan beantwoorden
in mijn onderzoek.
• Wat is beleefbaarheid?
• Op welke wijze wordt de informatie over de
Tweede Wereldoorlog aangeleerd binnen de
huidige situatie van het primaire onderwijs?

Charelle van Straten
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• Waarom is het belangrijk dat de verhalen van
ooggetuigen uit de Tweede Wereldoorlog worden
doorgegeven?
• Wat bestaat er al op het gebied van Tweede
• Wereldoorlog ontwerpen voor basisschool
leerlingen?

Dit om te kijken hoeveel tijd en moeite
docenten bereid zijn te steken in een aanvulling
op hun lesmethode. Ook heb ik een analyse gedaan
over alle ontwerpen die er al bestaan voor
kinderen over de Tweede Wereldoorlog in
Nederland.

• Welke manieren kunnen er worden ingezet om
verhalen beleefbaar te maken voor kinderen uit
groep 7 en 8?

Ten slotte heb ik een basisschool benaderd waar
ik mijn gevonden data mocht testen door middel
van kleine opdrachten voor de leerlingen. De
verkregen data uit deze opdrachten heb ik
gecombineerd met alle resultaten uit de surveys,
het deskresearch en de analyse van wat er
allemaal al bestaat.

• Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de kinderen
deze gebeurtenissen meekrijgen op een spelende
manier?

Uit alle behaalde data zijn ontwerpcriteria
opgesteld. Dit zijn de criteria waaraan het
beoogde ontwerp moet voldoen.

• Welke onderwerpen van de Tweede Wereldoorlog
worden er behandeld op basisscholen?

• Een verhaal met het onderwerp Tweede Wereldoorlog
staat centraal
Om mijn onderzoek te starten heb ik contact
opgenomen met uitgeverij Heutink. Zij hebben mij
van de informatie over alle lesmethodes kunnen
voorzien. Hierdoor had ik een goed overzicht van
welke lesmethodes er allemaal worden ingezet in
Nederland.

• Is uitvoerbaar binnen het klaslokaal

Vervolgens heb ik twee surveys uitgezet voor
basisschool docenten om meer informatie te
verkrijgen over de geschiedenislessen vanuit hun
ogen.

• Op spelende wijze leren

• Samenwerken is belangrijk
• De drempel voor docenten om het ontwerp in te
zetten moet laag zijn

• Er vindt fysieke interactie plaats
Charelle van Straten
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Mijn visie
Al vanaf mijn eigen basisschoolleeftijd ben ik
geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Het
bezoek aan kamp Vught heeft zo’n grote indruk op
mij achtergelaten dat ik mij sindsdien verdiep
in de Tweede Wereldoorlog.
Mijn fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog
zorgde ervoor dat ik uiteindelijk een Minor heb
gevolgd in Tweede Wereldoorlog educatie voor het
primaire onderwijs. Deze Minor was zo
interessant dat ik daar iets mee wilde gaan doen
als afstudeeronderzoek.
Door de gesprekken met de studenten van mijn
Minor merkte ik dat ik het onderwerp Tweede
Wereldoorlog op de basisschool als
uitgangspositie wilde gebruiken. Dit mede door
mijn eigen fascinatie.
Met dit onderzoek hoop ik mijn eigen stijl van
ontwerpen door te geven in combinatie met dit
belangrijke thema. Het is belangrijk dat we de
Tweede Wereldoorlog niet vergeten, vooral als de
ooggetuigen er straks niet meer zijn om het na
te vertellen.

Ik ben voornamelijk een overdenkende
ontwerper. Het liefst wil ik alles tot in de
puntjes doordacht hebben en dan ook nog
onderbouwd vanuit de theorie. Hierdoor start
ik vaak te laat met het uitdenken van de
conceptfase. Sommige mensen omschrijven mij
als de ultieme CMD’er, omdat ik alle aspecten
van het vakgebied interessant vind en geen
uitdaging uit de weg ga.
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Methodiek
Voor dit onderzoek ben ik vooral in het begin
in de deskresearch en literature study gedoken.
Vervolgens heb ik een trend analysis uitgevoerd
op de lesmethodes. Ook heb ik verschillende
gesprekken gevoerd om achter de meningen van
docenten te komen. Tevens heb ik een doos met
opdrachten aan leerlingen uit groep 7 en 8
uitgedeeld om informatie te verzamelen over hun
meningen over de Tweede Wereldoorlog.
Al deze informatie heb ik samen ingezet om door
middel van ideation een concept te ontwikkelen.
Door gebruik te maken van paper prototyping heb
ik kleine ideeën getest en heeft trial en
error ervoor gezorgd dat ik tot mijn
uiteindelijke ontwerp ben gekomen.
Covid-19 heeft wel enkele wendingen aan mijn
onderzoek gegeven. Hierdoor heeft het langer
geduurd voor ik in contact stond met de
basisschool, en zijn sommige tests op iets
oudere mensen getest. Dit doordat scholen
expliciet vermeldden dat er geen derden op
scholen aanwezig mochten zijn.

Doel
Het doel van mijn onderzoek is om ervoor te
zorgen dat de verhaallijnen uit de Tweede
Wereldoorlog niet uitsterven in het heden. Dit
wil ik bereiken door leerlingen van groep 7 en 8
op een moderne manier uit te dagen tot het
voeren van een gesprek of discussie op basis van
verschillende dilemma’s uit de tijd van de
Tweede wereldoorlog. Op een manier waardoor zij
zich kunnen verplaatsen in een persoon uit die
periode. Het concept moet toegankelijk en
gebruiksvriendelijk zijn, waardoor het voor de
docent eenvoudig inzetbaar is.

Doelgroep
De doelgroep binnen dit onderzoek zijn kinderen
tussen de 9 en 11 jaar die zich in groep 7 en 8
van het primaire onderwijs bevinden.

Charelle van Straten
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Onderzoeksactiviteiten
Research
Om het onderzoek te starten is er begonnen met
desk research. Door desk research in te zetten
is er een grote database aan informatie ontstaan
omtrent het vraagstuk. Desk research zorgde
ervoor dat een aantal deelvragen al een stukje
beantwoord zijn.
Vervolgens is er contact gelegd met de
uitgeverij Heutink om informatie te verzamelen
over alle mogelijke lesmethodes geschiedenis die
worden ingezet op basisscholen. Heutink nodigde
mij op hun beurt uit om een kijkje te nemen in
hun informatiecentrum waar ik al het materiaal
mocht inzien wat door scholen wordt ingezet over
de Tweede Wereldoorlog. Met alle ingezamelde
informatie is er een trend analysis gemaakt
waarin alle lesmethodes aan bod komen. Op deze
manier was er in een overzicht alle informatie
die de kinderen leren over de Tweede
Wereldoorlog per lesmethode zichtbaar.

Dit bleek een lastige opgave te zijn, wegens CO-VID.
Onlangs deze uitdaging is er doorgezet en is er een
school bereid geweest zijn deuren voor mij te openen.
Daarna is er een doos met daarin 5 kleine
opdrachten bedacht over de Tweede Wereldoorlog die de
kinderen konden invullen. Deze werd goed ontvangen
door zowel de docenten als door de leerlingen. Uit de
doosjes zijn belangrijke inzichten gekomen die
doorgekoppeld konden worden naar de ontwerpcriteria.

Om een goed beeld te krijgen van de doelgroep is
er contact gezocht met basisscholen waar
eventuele testen uitgezet konden worden.

Charelle van Straten
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Testen
Er zijn meerdere kleine testjes uitgevoerd. Zo
is er gekeken naar de mogelijkheid om
rollenspellen in te zetten, Game-based learning
in te zetten en uiteindelijk de omslag naar de
inzet van gamification. Binnen de basisschool
heeft de docent drie testen uitgevoerd waarbij
ik online aanwezig was.
Uit de eerste test kwam sterk naar voren dat de
kinderen het fijn vonden om in een kring te
zitten tijdens het uitvoeren van de opdracht. De
tweede test gaf aan dat kinderen uit groep 7 en
8 goed de discussie met elkaar aan kunnen gaan
en vervolgens tot een oplossing kunnen komen.
Uit de derde test kwam naar voren dat een
spelvorm niet de lading dekt van het verhaal dat
overgebracht wordt, hierdoor is het concept nog
veranderd. De laatste test was al gericht op het
nieuwe concept. Hieruit kwam naar voren dat het
voor kinderen bijna geen verschil maakt of zij
het vanuit een kind perspectief horen of vanuit
een ouder perspectief.

Charelle van Straten
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Concept
Uit alle verkregen data zijn de ontwerpcriteria
opgesteld waaraan het concept moet voldoen. Deze
criteria geven de sturing om het concept in te
richten.
Belangrijke berichten uit het verleden brengt
het museum naar de kinderen toe. Het voorwerp
dat in de ‘vitrine’ staat representeert het
onderwerp waar het persoonlijke verhaal om
draait. Uit de radio komt het verhaal ten
gehoren. Tijdens het verhaal komen er een aantal
keuze momenten. Op deze momenten kiezen de
kinderen gezamenlijk een keuze. Deze keuzes
bepalen hoe het verhaal verloopt. Aan het
einde van het verhaal kan de docent met de
kinderen het gesprek aangaan over wat ze erover
geleerd hebben.
Door geluid in te zetten maakt wordt voorwerp
invoelbaar. Het voorwerp zelf zorgt ervoor dat
het onderwerp voor de kinderen tastbaar wordt.
Op deze manier kunnen zij binnen hun eigen
klaslokaal de kennis uit de persoonlijke
verhalen uit de Tweede Wereldoorlog doorgeven.

Charelle van Straten
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Algemene informatie
In 1933 wordt Adolf Hitler aangesteld als leider
van de rechtse partij genaamd de NSDAP. Hierdoor
wordt hij de leider van Duitsland. Hij wilde dat
het land weer groots en machtig rijk werd. Ook
wilde hij de Joden uitroeien, omdat zij volgens
hem schuldig waren voor alle ellende die
Duitsland was overkomen.

Ook België, Frankrijk, Noorwegen en Denemarken
wisten niet aan de Duitsers te ontkomen.

Langzaam begon Hitler landen te bedreigen met
een oorlog. In September 1939 was het dan zover.
Het Duitse leger viel Polen binnen. Hierdoor
verklaarden Engeland en Frankrijk aan Duitsland
de oorlog.

Vanaf 1942 begint Hitler met de aanval op het
Joodse volk. Iedere Jood moet een Jodenster gaan
dragen, mensen duiken onder, mensen worden
opgeroepen om in het buitenland te gaan werken,
Nederlanders sluiten zich aan bij de NSB, andere
Nederlanders sluiten zich juist aan bij het
Verzet om Joodse mensen te helpen overleven.
Vanaf dit jaar moest ook Anne Frank en haar
familie onderduiken in het achterhuis, omdat
Margot een werkoproep kreeg.

Op vrijdagochtend 10 Mei 1940 trekt het Duitse
leger de Nederlandse grens over. Het Nederlandse
leger is niet opgewassen tegen het Duitse leger.
Na 5 dagen vechten capituleert Nederland.

1933

September
1939

In 1941 start Hitler een aanval op de Sovjet
Unie. Echter wist Hitler dit niet tot een
succes te brengen en nam hier hierdoor Rusland
niet over.

10 Mei 1940

1942

1941
Charelle van Straten
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Op 6 Juni 1944 landen de Amerikaanse, Canadese
en Britse soldaten (de geallieerden)op Normandië
voor D-day. D-day staat voor Decision-day. Dit
omdat 6 Juni 1944 de beslissende dag was.
Vervolgens versloegen de troepen dorp voor dorp
alle Duitsers die zich in Frankrijk bevonden. In
September 1944 bevrijdden de geallieerden een
groot deel van Zuid-Nederland. Ze kwamen niet
verder, omdat ze de slag van Arnhem verloren en
hierdoor de brug bij Nijmegen niet overkwamen.
Vervolgens trad de winter van 1944 aan.
Deze winter staat ook wel bekend als de
hongerwinter. Vele spoorlijnen waren verwoest,
waardoor er geen voedsel naar de steden kon
worden getransporteerd. Vele mensen leden
hierdoor aan honger.

6 Juni 1944

Najaar 1944

Pas in het voorjaar van 1945 kunnen de
geallieerden ook de brug bij Nijmegen over en
begint de verdere bevrijding van Nederland. En
dan op 5 Mei 1945 is het eindelijk zover. Duitsland geeft zich in Nederland over. Nederland is
na vijf jaar dan weer eindelijk vrij.
Dit kleine stukje geschiedenis wordt op
basisscholen doorgegeven aan de kinderen. Maar
op het gebied van personen en persoonlijke
verhalen komen eigenlijk alleen Adolf Hitler en
Anne Frank aan bod.
Hier wil ik verandering in brengen door de
persoonlijke verhalen naar het klaslokaal te
brengen. 1.
2.

Voorjaar 1945

5 Mei 1945

Charelle van Straten
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Wat is beleefbaar?
Wanneer je het woord beleefbaar op het internet
intypt, dan zul je zien dat er maar weinig
resultaten zijn. Er is er maar een die een
definitie van het woord geeft en dat is Ensie.nl
De definitie geeft aan dat het iets is wat door
eigen ondervinding ervaren kan worden. Maar
wanneer ik aan mensen mijn vraagstuk voorlegde
interpreteerden zij allemaal het woord
beleefbaar op een andere manier.
Dat bracht me op het idee om al deze
interpretaties samen te brengen en te kijken of
ik er een totale definitie van kon maken voor
mijn vraagstuk. Om dit woord zo goed mogelijk
af te bakenen.
In bijlage 1 staat de mindmap die alle
interpretaties weergeeft. Uit die mindmap heb
ik de volgende conclusie getrokken / definitie
gemaakt die wordt weergegeven aan de rechterkant
van deze pagina:

3.

Definitie van Beleefbaar volgens Ensie.nl

Beleefbaar - Bijvoeglijk naamwoord 1. wat door eigen
ondervinding ervaren kan worden. 2. Wanneer iemand zich inleeft
in een situatie. 3. Wanneer er meerdere zintuigen worden ingezet
bij een ontwerp.
Uitkomst definitie door mindmap
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Wat bestaat er al in musea?
Om een goed overzicht te krijgen van welke
initiatieven er allemaal al zijn in
Nederland is er onderzoek gedaan naar verschillende
ontwerpen binnen musea. Zo bestaan er twee
verschillende experiences in het Airborne museum in
Arnhem, en kun je een virtuele tour maken in het Anne
Frank huis.

Airborne experience

Deze initiatieven brengen allemaal verschillende
voor- en nadelen met zich mee. Deze zijn in een
analyse samengevat die weergeeft welke punten er goed
en niet goed aansluiten bij de visie op het
vraagstuk.
In bijlage 2 is deze analyse te vinden. Uit de
analyse komen verschillende interessante punten naar
boven.
•
•
•
•
•

Spraak maakt het duidelijk
Belevenis blijft hangen bij de kinderen
Ze kunnen zich echt in de persoon inleven
Kinderen kunnen interacteren met de museumstukken
Door het zien van het voorwerp gaat het leven

4.

5.

Anne frank VR tour

6.

Airborne film
Charelle van Straten
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Wat bestaat er al buiten musea?
Er bestaan verschillende ontwerpen binnen de musea
van Nederland. Maar er zijn ook meerdere initiatieven
ontstaan die zich buiten de musea afspelen. Om een
goed overzicht te hebben, is hier ook een analyse van
de voor- en nadelen gemaakt.
Zo is escape de kazemat een escaperoom voor kinderen,
kun je in het leven van Anne Frank duiken door middel
van haar videodagboek, neemt Mijn Poolse opa je mee
in het verhaal van een Poolse veteraan en kun je met
de filmpjes van 13 in de oorlog en jong in oorlog
leren over de Tweede Wereldoorlog.

Escape the kazemat

In bijlage 3 is deze analyse te vinden. Uit de
analyse komen verschillende interessante punten naar
boven.
•
•
•
•

Inlevend vanwege de leeftijd van Anne Frank
Keuzes die de kinderen maken bepalen de uitkomst
Kunnen ingezet worden binnen het klaslokaal
Persoonlijke verhalen maken het emotioneel

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Videodagboek Anne Frank

Charelle van Straten

18

05 2021

P. 19

Jong in oorlog

Dilemma doolhof

13 in de oorlog
Mijn Poolse opa
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Waarom is het belangrijk dat we
ooggetuigen verhalen doorgeven?

“Eenmaal na de bevrijding hebben wij er nooit
meer over gepraat. Maar nu, veel later besef ik
dat het nodig is om mijn verhaal met de wereld te
delen.” - Jan Loos 13.

“Toen wij buiten de poort stonden op de dag van
de bevrijding, zeiden wij tegen elkaar: we gaan
over deze gruwelijkheden nooit meer praten. We
gaan het leven weer opbouwen, werken aan een
betere toekomst voor de gemeenschap. Wij wisten
toen nog niets van wat er in andere kampen
gebeurd was. Pas veel later, toen we samenkwamen
op herdenkingen bijvoorbeeld, begrepen we dat we
er wél over moesten praten. Dat dit nooit
vergeten moest worden.” - Selma van de Perre - 14.
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Jan Loos, Selma van de Perre en Joop Onnekink
zijn alle drie nog levende ooggetuigen van de
Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog besloten zij
om niet meer over de oorlog te praten. Maar
tegenwoordig verkondigen zij allemaal hun
verhalen op basisscholen en in musea. Jan en
Joop zijn tijdens een minor excursie
geïnterviewd over hun tijd in de oorlog. Met
veel emotie vertelden zij over die moeilijke
tijd. Selma van de Perre is een auteur die haar
verhaal in een boek heeft vastgelegd.

“De verhalen van toen zijn verschrikkelijk. Door
ze aan onze kinderen te vertellen en er op
scholen les over te geven hopen wij dat het nooit
vergeten wordt. ” - Joop Onnekink - 15.

Alle drie hebben zij dezelfde beweegreden om hun
verhaal door te geven, zodat het nooit weer
gebeurd. Uit de gesprekken die ik met deze
mensen heb mogen voeren komt die ook duidelijk
naar voren. Zij herbeleven hun moeilijke
verleden voor ons, zodat het nooit vergeten
wordt.
De conclusie van dit vraagstuk is dan ook: Het
is belangrijk dat we de verhalen van ooggetuigen
doorgeven, zodat de gebeurtenissen uit die tijd
in het heden kunnen worden voorkomen / kunnen
worden vermeden.
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Vanaf wanneer leren kinderen over
de Tweede Wereldoorlog?
Om dit deel van het vraagstuk te kunnen
beantwoorden zijn er meerdere methodes ingezet.
Ten eerste is er een enquête uitgezet naar
verschillende basisschool docenten. De
antwoorden van de enquête zijn te vinden in
bijlage 4. In de enquête kwam de volgende vraag
voor: “ Vanaf welke groep wordt er
geschiedenisonderwijs aangeboden aan uw
leerlingen?”. Uit de enquête kwam naar voren dat
kinderen gemiddeld vanaf groep 5
geschiedenisonderwijs krijgen (op sommige
scholen is dit al vanaf groep 4).
Vervolgens is er een interview afgenomen met een
van de deelnemers aan de enquête om te
onderzoeken vanaf wanneer de kinderen les
krijgen over de Tweede Wereldoorlog.(bijlage 5)
In vraag 2 van het interview komt naar voren
dat de kinderen op basisschool de vliegers les
krijgen over de Tweede Wereldoorlog vanaf groep
5. In het interview wordt ook toegelicht dat
kinderen in groep 5 de basis leggen over het
onderwerp en dat dit in groep 8 verdiept wordt.

Om de resultaten uit de enquête body te geven is
er onderzoek gedaan naar wanneer de lesmethodes
het onderwerp Tweede Wereldoorlog aanbieden.
De inzichten uit de lesmethode analyse ( bijlage
6) geven aan dat kinderen de eerste onderdelen van
de Tweede Wereldoorlog geleerd krijgen in groep
5-6 en dat deze vervolgens verdiept worden in
groep 7-8. Hierdoor is er gekozen om als doelgroep
groep 7-8 aan te houden, omdat zij al meer weten
over de Tweede Wereldoorlog en hierdoor de
ooggetuigen verhalen beter begrijpen.
Uit alle verkregen data is te concluderen dat
kinderen over het algemeen geschiedenislessen
krijgen vanaf groep 5. Ook is het zo dat de lessen
over de Tweede Wereldoorlog vanaf groep 5-6 worden
gegeven en deze vervolgens in groep 7-8 verdiept
worden om zo het volledige overzicht over het
onderwerp over te dragen.
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Wat komt er aan bod in de geschiedenis
(methode) lessen over de Tweede
Wereldoorlog?
Binnen het primaire onderwijs krijgen kinderen
verschillende lessen waaronder geschiedenis. Nu
mag iedere school zelf bepalen welke methode zij
willen inzetten voor hun leerlingen. In dit
onderzoek is er uitgegaan van de volgende
methodes: Argus Clou, Brandaan, Blink Wereld,
Tijdzaken en Wijzer! Geschiedenis.
Wanneer we kijken naar deze verschillende
lesmethoden valt op dat kinderen maar weinig les
krijgen over de Tweede Wereldoorlog. In totaal
krijgen de leerlingen per jaar 2 tot 4 keer 45
minuten les over dit onderwerp.

In bijlage 6 staat een overzicht van alles wat
kinderen geleerd krijgen over de Tweede
Wereldoorlog per methode.
Tweede Wereldoorlog kinderen meekrijgen is er
een analyse gemaakt aan de hand van een bezoek
aan uitgeverij Heutink. Deze analyse is
bijgevoegd in bijlage 6. De analyse geeft een
duidelijk overzicht in alle onderwerpen per
methode.

Uit aanvullende gesprekken met docenten kwam
naar voren dat zij dit zelf te weinig vonden,
maar er weinig tot geen invloed op hadden
vanwege de hoeveelheid kennis die de kinderen
moeten opdoen. Ook vinden de docenten dat de
methodes de Tweede Wereldoorlog oppervlakkig en
zakelijk behandelen. Tevens willen de Docenten
graag de leerlingen emotioneel raken. Dus voor
verdieping zoeken ze verder.
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Na de analyse is er onderzocht of er overkoepelende
onderwerpen waren. Deze staan hieronder aangegeven.

Uit al het onderzoek dat verricht is valt er het
volgende te concluderen. De kinderen krijgen
tijdens de lessen over de Tweede Wereldoorlog de
volgende onderwerpen: Adolf Hitler baas in
Nederland, Het verzet, Anne Frank, Jodenvervolging,
onderduiken, verraders en profiteurs, hongerwinter,
NSB, de geallieerden, de holocaust de bezetting,
concentratiekamp en de bevrijding.
lesboek brandaan 16.
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Hoe kijken kinderen naar het
onderwerp de Tweede
Wereldoorlog?
Het onderwerp Tweede Wereldoorlog zit
standaard in de lesmethoden verwerkt. Maar
hoe kijken kinderen nu eignelijk naar dat
onderwerp?
Om dit te onderzoeken is er een doosje
ontworpen met 5 verschillende opdrachten.
Het doel van deze opdrachten was om een
algemeen beeld te schetsen van hoe de
kinderen naar het onderwerp kijken.
Totaal hebben er 40 leerlingen aan dit
onderzoek meegewerkt. In bijlage 10 staat
een kleine greep uit de gegeven antwoorden
op de opdrachten.
In bijlage 10 staat een grotere greep uit
de gegeven antwoorden op de opdrachten.
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De opdracht genaamd ‘woordweb’ gaf kinderen een
blanco vel om hun associaties met de Tweede
Wereldoorlog in te vullen en hierbij aansluitend
een tekening te maken. Alle verkregen data uit de
opdracht 2 is in te zien in bijlage 10. Hieruit
was op te maken dat de kinderen veel kennis hebben
over de volgende onderwerpen: Bombardement
Rotterdam, hongerwinter, Hitler, Anne Frank,
onderduiken, jodenster, joden, voedselbonnen, NSB,
vrijheid en verrader.Een belangrijk onderwerp wat
hierbij ontbreekt is het verzet.
Om een goed beeld te krijgen of kinderen de
persoonlijke verhalen uit de oorlog
interessant vinden, is er een interview
gehouden met Mevrouw Rijnberg uit
Rotterdam. Zij heeft het bombardement van
Rottterdam meegemaakt en leeft nog steeds.
Uit de evaluatie opdracht is gebleken dat de
kinderen het verhaal van Mevrouw
Rijnberg zullen onthouden en dat het hen
emotioneel geraakt heeft.
Door het uitzetten van de opdrachten is er een
beeld ontstaan omtrent hoe kinderen over de
Tweede Wereldoorlog leren en wat hen bijblijft.
Zoals hiernaast te zien is, weten kinderen de
algemene onderwerpen wel te onthouden.
De conclusie van dit vraagstuk is dat kinderen in
algemene lijnen de Tweede Wereldoorlog uitgelegd
krijgen en dat zij aangeven dat ze de persoonlijke
verhalen interessant vinden en deze juist willen
onthouden.
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Wie is de onderduiker?
Om te kijken hoe leerlingen met elkaar het gesprek
aangaan is de spelsituatie
‘wie is de onderduiker?’ tot stand gekomen.
Uitleg: De leerlingen vormen met hun stoelen een
cirkel in het midden van het klaslokaal. Nu
krijgen zij een kort verhaal te horen van een
onderduiker.
Vervolgens wordt er een leerling gekozen om door
te gaan in de rol van Duitser. Hij of zij wordt
vervolgens naar de gang gestuurd. Uit de
overgebleven leerlingen in de kring wordt een kind
verkozen tot ‘de onderduiker’.

Resultaten: De kinderen vonden het in het begin
nog wat lastig en kwamen niet snel achter de
onderduiker. Maar na meerdere ronden kwamen ze op
gang en vonden ze het steeds leuker om te spelen.
De kinderen vonden het een interessant verhaal.
Belangrijkste conclusie: De leerlingen vonden het
een leuk spel om te spelen. Bij de evaluatie gaven
ze aan dat ze het een leukere manier vonden om te
leren dan via de lesboeken. Ook gaven ze aan dat
het verhaal van de onderduiker hen bij zou
blijven.

Nu de onderduiker gekozen is, mag de leerling die
op de gang staat weer de klas binnenkomen. Hij of
zij mag ja/nee vragen stellen aan de kinderen uit
de kring. Na een aantal minuten (via een wekker
ingesteld) moet de Duitser zijn of haar verdenking
uitspreken en waarom.
Doel: Onderzoeken of kinderen zich kunnen inleven
in de situatie van de onderduiker.
Verwachting: De verwachting is dat de kinderen
snappen wat een onderduiker voor gevoel had elke
dag en dat zij hopelijk het verhaal zullen
onthouden na het spel.
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Weet jij de onderduiker uit handen
van de Duitser te houden?
Om te kijken hoe leerlingen met elkaar het gesprek
aangaan binnen een rollen situatie is de
rollendialoog ‘Weet jij de onderduiker uit handen
van de Duitsers te houden?’ tot stand gekomen.
Uitleg: De kinderen gaan in tweetallen tegenover
elkaar staan in een lange rij. Aan de ene kant van
de rij staan de kinderen die zich voordoen als de
Duitser. Hij of zij klopt aan bij het kind aan de
andere kant van de rij. Dit kind doet zich voor
als een verzetsstrijder die onderduikers in zijn
of haar huis heeft opgenomen.

Resultaten: De kinderen vonden het in het begin
nog wat lastig om de discussie met elkaar aan te
gaan, maar al gauw kwamen er verschillende vragen
aan elkaar op gang. De geteste kinderen waren goed
in de discussie met elkaar aangaan om tot een
gepaste oplossing te komen.
Belangrijkste conclusie: De kinderen van groep 7-8
zijn in staat om met elkaar een discussie te
voeren over het verzet binnen het onderwerp Tweede
Wereldoorlog.

De Duitser aan de ene kant wil de verzetsheld
overtuigen om de onderduiker te verraden en de
verzetsstrijder wil er alles aan doen om dit te
voorkomen. Wat doen de kinderen als zij in deze
situatie terecht komen?
Doel: Onderzoeken of kinderen een discussie voeren
met elkaar over het verzet binnen het onderwerp
Tweede Wereldoorlog.
Verwachting: De verwachting is dat kinderen moeite
zullen hebben met het op gang komen van de
discussie maar dat de discussie al snel op gang
kunnen komen en dat zij dit goed volbrengen.
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Verraad of verzet?
Uit de vorige twee iteraties kwam het idee
‘Verraad of verzet?’ voort. Het is een rollenspel
opzet waarbij de kinderen een rol krijgen en het
doel met hun klasgenoten proberen te behalen.
Uitleg: De docent is de spelleider. Ieder kind
krijg middels een envelop een rol bedeelt. Het
kind kan de volgende rollen in zijn of haar
envelop hebben: Duitser, verrader,
verzetsstrijder,onderduiker of burger.

Coöperatief leren: Met coöperatief leren laat je
leerlingen op een gestructureerde manier
samenwerken terwijl ze in kleine groepen zitten.
Zo leren de leerlingen niet alleen door de
interactie met de leraar, maar ook van de
interactie met elkaar. 17.

Doel: Kinderen door middel van een spel
persoonlijke verhalen over het verzet binnen de
Tweede Wereldoorlog bijbrengen.
Verwachting: Dat de kinderen het fijn vinden om
via een andere weg dan boeken of een digibord te
leren. En dat zij door een spel het leuker vinden
om over het onderwerp te leren.
Resultaten: Uit de vorm komt naar voren dat de
kinderen de spelopzet niet serieus nemen en het
meer als een normaal spel zien. Dit is niet de
intentie van het onderzoek. Wel leren de kinderen
om door middel van coöperatief leren tot het
behalen van een doel te komen.
Belangrijkste conclusie: Door middel van
coöperatief leren krijgen de kinderen een 21st
century skill mee. Ook leren zij hierdoor samen
een doel te behalen. 18.
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Aspecten uit de iteraties
Uitgewerkte iteraties

Doorgezette aspecten

Uitgezette opdrachten

Uit een van de opdrachten bleek dat kinderen
weinig kennis hebben over het onderwerp verzet.
Dus doorzetten van het onderwerp verzet.

Wie is de onderduiker?

Door in een kring te zitten zijn de kinderen
samen en is er een saamhorigheidsgevoel bij het
leren van het onderwerp.

Weet jij de onderduiker uit handen
van de Duitser te houden?

Verraad of verzet?

Kinderen kunnen een discussie met elkaar
voeren om zo samen uiteindelijk een doel
te behalen.

Coöperatief leren heeft een grote impact op
hoe de kinderen leren. Het samenwerken heeft een
positief effect op de kinderen.
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Opstellen ontwerpcriteria
Uit alle deskresearch, de afgenomen interviews,
het onderzoek naar de lesmethoden, het uitzetten
van opdrachten op de basisschool en het inzetten
van kleine iteraties met een docent middels online
aanwezigheid zijn er een aantal ontwerp criteria
opgesteld.
Door het antwoord op de vraag waarom het
belangrijk is om ooggetuigen verhalen door te geven te combineren met het onderbelichte onderwerp
uit de lesmethodes die naar voren is gekomen in
het onderzoek naar het primaire onderwijs is als
een van de ontwerpcriterium naar voren gekomen dat
er een ooggetuigen verhaal binnen het onderwerp
verzet centraal staat.
In een paper van de SLO komt naar voren dat binnen
het primaire onderwijs de focus ligt op de wat en
de hoe. Dus op wat er is gebeurd in de Tweede
Wereldoorlog en hoe het is gebeurd. Deze focus
wordt overal doorgevoerd en hierdoor is dit ook
een criterium waaraan het concept moet voldoen. 19.
Door vele gesprekken met verschillende
basisschool docenten te voeren en hierbij de focus
te leggen op hoe zij onderwijzen en hoeveel tijd
zij hiervoor hebben valt te concluderen dat de
drempel voor docenten om het ontwerp in te zetten
laag dient te zijn, aangezien docenten weinig tijd
hebben die zij kunnen investeren naast hun huidige
lessen.

Doordat de drempel voor de docenten laag dient te
zijn, is het logisch dat het ontwerp zich afspeelt
in binnen het klaslokaal. Op deze manier hoeft de
docent niet de klas uit om over het onderwerp te
kunnen lesgeven.
Uit het rollendialoog kwam naar voren dat
kinderen meer onthouden wanneer zij op een
spelende wijze leren. Dit valt te onderbouwen met
het gegeven uit de toolbox met oefen strategieën
om te leren. 20.
Uit de iteratieslag ‘verraad of verzet?’ kwam naar
voren dat kinderen door middel van coöperatief
leren ze samen doelen kunnen behalen. Doordat
samenwerken onderdeel is van de 21st century
skills is dit een waardevolle bijdrage aan het
concept.
Tot slot is het laatste criterium dat er
interactie plaats vind tussen de leerlingen. Uit
de iteratieslagen ‘Wie is de onderduiker’, ‘Weet
jij de onderduiker uit handen van de Duitsers te
houden?’ en ‘verraad of verzet?’ is te concluderen
dat de leerlingen vooral de interactie met elkaar
aangaan. Dit sluit aan bij het vorige
criteriumpunt van het coöperatief leren.
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Overzicht
Ontwerpcriteria
- Een ooggetuige verhaal binnen het
onderwerp verzet staat centraal
- De focus ligt op de wat en de hoe
- Het ontwerp speelt zich af binnen het
klaslokaal
- De drempel voor docenten om het ontwerp
in te zetten ligt laag
- Op spelende wijze leren
- Coöperatief leren, de leerlingen
werken samen om het doel te behalen
- Er vindt interactie tussen de
leerlingen plaats
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Het verhaal
Het voorgaande onderzoek heeft geresulteerd in een
concept. Voor dit concept is staat een
ooggetuigen verhaal met het onderwerp verzet
centraal. Verzet is een onderbelicht onderwerp waar
de kinderen weinig over meekrijgen, terwijl dit
juist een belangrijk onderdeel van de Nederlandse
geschiedenis is.

Uit de test (die in bijlage 11 staat) is
geconcludeerd dat kinderen beiden verhalen even
goed te volgen vonden en dat het voor hen niet uit
maakte of het verteld werd door een leeftijdsgenoot
of een ouder persoon, zolang het verhaal maar
spannend was zodat het kind in de wereld van het
verhaal werd getrokken.

Om inzicht te krijgen in hoe de kinderen tegen het
verzet kijken en hoe zij dit op dit moment geleerd
krijgen is er gekeken naar de afleveringen over
het verzet van zowel 13 in de oorlog als die van
schooltv. Allebei deze programma’s zijn gemaakt
voor kinderen met de leeftijd 9-11 jaar. Hierin
komt naar voren dat je kinderen uit groep 7 en 8
goed kunt onderwijzen over het verzet, zolang je
maar goed in de beleefwereld van het kind staat.
Er moet worden gekeken naar hoe een kind naar het
onderwerp kijkt. 21. 22.

Verder is er gekozen om binnen het onderwerp verzet
het verhaal van een vrouwelijke verzetsstrijder in
te zetten. Dit staat buiten alle informatie in het
onderzoek, maar in de uitzending van de
dodenherdenking van 2021 kwam naar voren dat wij
als Nederlanders een verzettsrijder in bijna alle
gevallen zien als een man, terwijl er ook veel
vrouwen in het verzet zaten. Hierdoor is dit ook
een onderbelicht onderwerp maar dan voor bijna
iedereen in Nederland.

Een belangrijk onderdeel van het verhaal is de
hoofdpersoon. Om te kijken of het voor kinderen
veel verschil maakt tussen een leeftijdsgenoot en
een ouder persoon is er een klein verhaaltje
opgezet in twee verschillen vormen. Een vanuit het
kind en een vanuit de ooggetuigen met een leeftijd
van destijds 21 jaar.

In tijden van het doorontwikkelen van het concept
tot het hi-fi prototype kan het verhaal nog
veranderd worden. Op dit moment staat er een
verhaal van een Joodse verzetsvrouw centraal.
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Selma van de Perre is de naam. Zij was in de
tijden van de oorlog een Joodse verzetsvrouw.
Selma van de Perre is 21 jaar oud en Joods als ze
zich aansluit bij het verzet. Haar naam wordt dan
Marga van der Kluit. Haar verzet begint heel
onschuldig door het wegbrengen van kleine
boodschappen naar mensen. Al snel gaat ze ook geld,
koffers en belangrijke papieren verplaatsen.
Later in dat jaar (1943) laat ze zelfs een
Duitser verliefd op haar worden, zodat ze papieren
kan regelen voor gevangen verzetsmensen.
In 1944 wordt ze opgepakt als verzetsstrijder en
niet als Jood. Hierdoor weet ze aan een direct
transport naar Auschwitz te ontkomen. Ze wordt
gedeporteerd naar Ravensbruck waar zij na 9 maanden
wordt bevrijd.
Met haar verhaal wil zij ervoor zorgen dat het
onderwerp voortleeft. Zij is gaan praten, omdat ze
erachter kwam dat het juist niet vergeten mag
worden. Opdat wij nooit vergeten. 23. 24.
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Belangrijke berichten uit het verleden
Concept uitleg
De naam van het concept luid: Belangrijke berichten
uit het verleden. De beredenering hierachter is dat
de berichten die uit de radio voortkomen uit het
verleden afkomstig zijn en dat ze belangrijk zijn
om gehoord te worden.
Berichten uit het verleden brengt het museum naar
de kinderen in de klas toe. Het ontwerp zorgt
ervoor dat een voorwerp uit het verzet tijdens de
Tweede Wereldoorlog centraal staat. Door er een
stem aan toe te voegen is er de mogelijkheid om
emotie bij de kinderen op te wekken.
Tijdens de inzet van het ontwerp zitten de kinderen
in een kring. Hierdoor is er een samenhangend geheel en kunnen alle kinderen het voorwerp goed
observeren.

Mock-up concept
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In de loop van het verhaal worden er door de
verteller dilemma’s aan de kinderen voorgelegd.
Door de discussie binnen de kring aan te gaan maken
de kinderen uiteindelijk samen de keuze. De docent
kiest uiteindelijk een leerling die op de gekozen
knop mag drukken.

Aansluiting ontwerpcriteria op concept
Het concept sluit aan bij de ontwerpcriteria op de
volgende vlakken:
- Het gekozen verhaal dat wordt ingezet bij het
concept is een ooggetuigen verhaal binnen het
onderwerp verzet.
- Het concept is zo gemaakt dat het kan worden
ingezet binnen het klaslokaal.

Mock-up concept
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- Docenten kunnen de koffer zo uit de kast pakken
en de radio inzetten zonder veel voorbereiding
te hoeven doen of ergens heen te moeten reizen.
Hierdoor ligt de drempel voor docenten om het
ontwerp in te zetten heel laag.
- Doordat er verschillende spelende elementen in
het ontwerp verwerkt zitten leren de kinderen
op een spelende wijze.
- De kring waarin de kinderen zitten zorgt ervoor
dat zij met elkaar de interactie aangaan. Deze
kunnen eventueel nog worden gestuurd door de
docent.
- Tijdens het verhaal komt de verteller met
verschillende dilemma’s. Daarna gaan de kinderen
in discussie en komen zij samen tot een antwoord.
Hierdoor leren de kinderen samen om het doel te
behalen.

Mock-up concept
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User journey

De docent geeft uitleg
over wat hij of zij
samen met de leerlingen
gaan doen en over welk
onderwerp ze gaan leren.
Vervolgens pakt de
docent de koffer erbij.

De leerlingen pakken
hun stoelen en zetten
deze in een kring om
de radio heen.
Vervolgens gaan zij
op hun stoelen
zitten.

De docent plaatst het
voorwerp dat aansluit
bij het onderwerp in de
‘vitrine’. Vervolgens
zet hij of zij de radio
aan.
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Het verhaal bijbehorend
aan het voorwerp is te
horen vanuit de radio.
De verteller stopt een
aantal keren om de
kinderen een dilemma
voor te leggen.

De kinderen gaan de
discussie aan om samen
tot een keuze te komen.
De docent kan hierin
sturen door ook kinderen
die niks zeggen aan het
woord te laten.

Aan het einde van het
verhaal zet de docent
de radio uit. Ten slotte
evalueert de docent met
de kinderen welke kennis
zij hieruit meenemen.
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Conclusie

Doorontwikkeling

Middels het afgelopen onderzoek is er een antwoord
gezocht op de vraag: ‘Hoe kan ik verhalen uit de
Tweede Wereldoorlog beleefbaar maken en inzetten
binnen de huidige geschiedenislesmethode voor het
primaire onderwijs van groep 7 en 8?’

Het is uiteindelijk de bedoeling dat de koffer 5
voorwerpen gaat bevatten die samen de verhaallijn
over de Tweede Wereldoorlog meegeven in 5
verschillende verhalen. Hierdoor kan het worden
ingezet tijdens een les, maar ook tijdens een
thema week. Door de voorwerpen op het platform te
zetten kun je van verhaal wisselen. Het voorwerp
op het platform is het geselecteerde verhaal.

Uit het onderzoek en de iteraties is naar voren
gekomen dat deze vraag beantwoord kan worden
middels het uitgewerkte concept. Door de kinderen
verhalen te laten horen en voorwerpen erbij in te
zetten worden de verhalen beleefbaar voor de
kinderen. Door de verhalen te laten aansluiten
bij de geschiedenis lesmethode kunnen de docenten
het makkelijk inzetten en zo hun leerlingen fysiek
onderwijzen in het onderwerp Tweede Wereldoorlog
zonder naar een museum te hoeven gaan.
Uit dit onderzoek is dus gebleken dat door een
interactief object in te zetten de kinderen de
persoonlijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog
zullen onthouden en deze ook zullen herinneren.
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Deel 8
Bijlagen
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Bijlage 1 - Mindmap
De mindmap met daarin de
beantwoording van de vraag:
Wat is beleefbaarheid?
Er zijn verschillende
antwoorden gegeven. Deze
antwoorden worden
weergegeven door middel van
digitale post-it notes.
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Bijlage 2 - Analyse pros/cons in musea
Een analyse van
verschillende opgezette
initiatieven binnen
Nederland die te maken
hebben met de educatie over
de Tweede Wereldoorlog.
Binnen de musea.
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Bijlage 3 - Analyse pros/cons buiten musea
Een analyse van
verschillende opgezette
initiatieven binnen
Nederland die te maken
hebben met de educatie over
de Tweede Wereldoorlog.
Buiten de musea.
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Vervolg 3 - Analyse pros/cons buiten musea
aanvullende pros en cons
bij de bijlage van de
vorige pagina.
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Bijlage 4 - Resultaten Enquête docenten
Een kleine greep uit de
resultaten van de
uitgezette enquête. Hier
staan alleen de resultaten
die relevante informatie
voor het onderzoek hebben
verschaft.
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Bijlage 5 - Interview docente Marije

Een afgenomen interview met
basisschool docente Marije
Waardenburg. In dit
interview stond het
lesgeven over de Tweede
Wereldoorlog centraal.

P. 55

1.
Hoe wordt het onderwerp Tweede Wereldoorlog bij
u op school onderwezen?
Dit onderwerp komt aan bod in de geschiedenis
methode die wij gebruiken en het komt ook altijd aan
bod rondom 4&5 mei/de meivakantie. Ook zijn er soms
thema’s die hier over gaan. Zo was er afgelopen jaar
de kinderboekenweek die in het thema stond van ‘En
toen’, waarin dingen zoals WO II, Anne Frank e.d.
besproken werden en ook voorgelezen werd over dit
onderwerp.
2.
Vanaf welke leeftijd worden de kinderen
geïnformeerd over dit onderwerp?
De eerste keer dat het onderwerp voorkomt in de
thema’s bij geschiedenis is in groep 5 (dit is in
de versie van de methode die wij nu gebruiken, in de
nieuwe versie ligt het eraan of je een combinatie
groep hebt of dit word aangeboden in groep 5 of 6)
dat er effectief over dit onderwerp gesproken wordt
in de klas is dus vaak vanaf de leeftijd 8 a 9 jaar.
Vervolgens wordt er in groep 8 een verdieping in het
onderwerp aangebracht. Hierdoor krijgen de kinderen
alle informatie over het onderwerp conform de canon
van Nederland mee.
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Vervolg 5 - Interview docente Marije
3.
Wat zijn de kernwaarden die de kinderen
meekrijgen uit deze lessen?
Inlevingsvermogen, inzicht, kennis, waardering &
verbondenheid
4.
Hoe ziet u het lesgeven over dit onderwerp
als er geen ooggetuigen meer zijn die dit kunnen
navertellen?
Gelukkig leven we in een tijd waarin we veel van
dit soort dingen nog terug kunnen vinden op
YouTube. Wel zal het voor de kinderen steeds
lastiger worden om zich te kunnen verplaatsen in
de gebeurtenissen van toen. Het zal een heel
gemis zijn om geen fysieke ooggetuigen meer in de
klas te kunnen uitnodigen. Wel denk ik ook dat het
belangrijk is dat wij als leerkrachten
voldoende kennis blijven houden over dit
onderwerp, zodat het toch op de juiste manier bij
de kinderen terecht komt.

5.
Wat is de belangrijkste les die wij de kinderen
van de aankomende generatie willen meegeven uit de
situatie van de Tweede wereldoorlog?
Ik denk dat we hiermee ervoor zorgen dat de kinderen
zich wat meer bewust worden van wat er allemaal
gebeurd is en hoe dit invloed heeft op hoe wij nu
leven en denken en dat bepaalde dingen niet
vanzelfsprekend zijn en zullen blijven als wij hier
niet met zijn alle aan werken.

6.
Zijn er nog eventuele ideeën die u zelf heeft
over hoe u de toekomst wil zien voor het lesgeven in
dit onderwerp?
Ik merk aan de kinderen dat zij het soms lastig vinden om zich een beeld te vormen enkel en alleen door
het lezen van de informatie in hun methode boek en
het daarbij maken van de vragen. Meer
interactie/interactiviteit zou voor veel kinderen erg
goed zijn, waardoor de informatie beter blijft
hangen.
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Bijlage 6 - Inzichten lesmethode analyse
Een overzicht van de
lesmethode Argus Clou.
Hierin staat alle
informatie over de Tweede
Wereldoorlog lessen
geschiedenis.
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Bijlage 6 - Vervolg inzichten lesmethode analyse
Een overzicht van de
lesmethode Blink Wereld.
Hierin staat alle
informatie over de Tweede
Wereldoorlog lessen
geschiedenis.
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Bijlage 6 - Vervolg inzichten lesmethode analyse
Een overzicht van de
lesmethode Brandaan. Hierin
staat alle informatie over
de Tweede
Wereldoorlog lessen
geschiedenis.
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Bijlage 6 - Vervolg inzichten lesmethode analyse
Een overzicht van de
lesmethode Tijdzaken.
Hierin staat alle
informatie over de Tweede
Wereldoorlog lessen
geschiedenis.
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Bijlage 6 - Vervolg inzichten lesmethode analyse
Een overzicht van de
lesmethode Wijzer!
geschiedenis. Hierin staat
alle informatie over de
Tweede Wereldoorlog lessen
geschiedenis.
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Bijlage 7- behandelde onderwerpen WO2

Een overzicht van alle
onderwerpen die aan bod
komen per lesmethode.
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Bijlage 8- overkoepelende onderwerpen WO2

Hier staan de
overkoepelende ondewerpen
als voortkomend resultaat
uit bijlage 7.
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Bijlage 9 - Mindmap opdrachten

De mindmap om op
ideeen te komen voor
de uitgezette
opdrachten.
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Bijlage 10 - Resultaten uitgezette opdrachten
Alle opdrachten die
zijn uitgegeven naar
de leerlingen uit
groep 7 van
basisschool
D’Uylenborch.
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Vervolg 10 - Resultaten uitgezette opdrachten
Een greep uit de gegeven
antwoorden op de
opdrachten Vragenlijst en
Woordweb. Kinderen
hebben voornamelijk
getekend waar zij een
associatie bij hadden.
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Vervolg 10 - Resultaten uitgezette opdrachten
Een greep uit de gegeven
antwoorden op de
opdrachten Verhaal en
Stripverhaal. Kinderen
vonden het verhaal van
Mevrouw Rijnberg
indrukwekkend en verder
hebben veel lol gehad met
de strip.
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Vervolg 10 - Resultaten ingezette opdrachten
Een greep uit de gegeven
antwoorden op de
opdracht Evaluatie. Het
verhaal van Mevrouw
Rijnberg blijft de
kinderen het meest bij.
De strip vonden ze het
leukst om te doen, omdat
ze hun fantasie erbij in
mochten zetten.
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Vervolg 10 - Resultaten ingezette opdrachten

Woordmap met alle
associaties die
kinderen hadden met de
Tweede Wereldoorlog.

Adolf Hitler
Onderduiken
Duitsland
dood

Geallieerden

NSB

verzet

Joods

Nazi’s

legertanks

Bombardement op Rotterdam
bommen

Verrader

Wapens
landverrader

hongersnood

4 dagen vechten

Bevrijding

Jodenster
Concentratiekamp

Onderduiken

Anne Frank
kinderen
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Bijlage 11 - Storyboard wie is de onderduiker?
Het storyboard dat
behoort bij het
rollenspel: ‘wie is
de onderduiker?
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Bijlage 12 - Storyboard ‘Weet jij de onderduiker uit
handen van de Duitser te houden?’
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Hoe de situatie
‘weet jij de
onderduiker uit
handen van de
Duitser te houden?’
verloopt.
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Bijlage 13 - verhaal test
De test waarin de
kinderen beide
verhalen te horen
krijgen en kiezen
welk verhaal zij
prettig vinden om
aan te horen.

Versie waarin ze jong is:
We werden in veewagens gestopt. Houten dingen die op metalen wielen reden. Ik kon de
wielen horen, onder mijn, hoe ze over het spoor kletterde. Het was koud in de wagen.
Ookal zaten we er met tientallen, misschien honderde. Vreemdelingen. Mannen en vrouwen
van alle leeftijden. Ik had enkel mijn moeder, die dicht tegen mij aan zat. Zo bleven
wij samen warm. Ze zou 30 zijn geweest. Ik was 10.
Met vingers tintelde van de kou wist ik toch de pen, die ik sinds het kamp had, vast te
houden. Mijn moeder had een stukje wc papier weten te bemachtigen. Dat ik nu als
briefpapier gebruikte. Een brief aan ieder die hem zou vinden. Om te zeggen dat we hier
zaten. Gevangen waren. Weggevoerd werden.
Ik schreef de brief, ondertekende het met mijn naam en wist en wist een plekje bij het
enige raam te bemachtigen. Mijn moeder tilde mij op, zodat ik er bij kon. Het glas was
koud, toen ik het papiertje er onderdoor schoof. Voor ieder die hem zou vinden.
Versie waarin ze oud is:
We werden in veewagens gestopt. Houten dingen die op metalen wielen reden. Ik kon de
wielen horen, onder mijn, hoe ze over het spoor kletterde. Het was koud in de wagen.
Ookal zaten we er met tientallen, misschien honderde. Vreemdelingen. Mannen en vrouwen
van alle leeftijden. Ik had enkel mijn zus, die dicht tegen mij aan zat. Zo bleven wij
samen warm. Ze scheelde twee jaar. Zij was 26, ik 24.
Met vingers tintelde van de kou wist ik toch de pen, die ik sinds het kamp had, vast te
houden. Mijn zus had een stukje wc papier weten te bemachtigen. Dat ik nu als briefpapier gebruikte. Een brief aan ieder die hem zou vinden. Om te zeggen dat we hier zaten.
Gevangen waren. Weggevoerd werden.
Ik schreef de brief, ondertekende het met mijn naam en wist en wist een plekje bij
het enige raam te bemachtigen. Het glas was koud, toen ik het papiertje er onderdoor
schoof. Voor ieder die hem zou vinden.
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Bijlage 14 - Concept schetsen
Van schetsen tot
concept. Hier staan
schetsen en
digitale tekeningen.
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Afstudeer exploratie

- Proof of concept
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Belangrijke
berichten uit
het verleden
De exploratie voor het ontwerp genaamd: Belangrijke
berichten uit het verleden. Dit ontwerp is ontwikkeld om
kinderen te onderwijzen over de tweede wereldoorlog.
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