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voorwoord
Afgelopen 4 jaar heb ik veel kennis opgedaan tijdens de opleiding Communication & multimedia design aan hogeschool avans in breda.
Voornamelijk op het gebied van onderzoek en ontwerp heb ik mezelf erg ontwikkeld. HET ONTWERPEN LIEP VAAK ERG UITEEN; ZO HEB IK ME BEZIGGEHOUDEN MET HET ONTWERPEN VAN EEN 3D-GAME, EEN WEBSITE, MAAR HEB IK BIJVOORBEELD OOK INSTALLATIES GEBOUWD.
persoonlijk maakt het mij niet zoveel uit in welke vorm het uiteindelijk idee wordt gegoten, als het concept daardoor maar versterkt wordt.
ik hecht dan ook veel waarde aan het doen van onderzoeken, omdat daar immers veel informatie uitkomt dat de uiteindelijk gekozen vorm zal
ondersteunen.
Mijn voorkeur gaat uit naar projecten met thema’s waarbij maatschappelijke problemen centraal staan. Ik wil namelijk mijn steentje bijdragen
en een verschil kunnen maken in de wereld. Mijn zelfgekozen projecten staan dan ook altijd in het teken van onderwerpen die niet alleen erg
veel voor mij betekenen, maar ook voor de mensen om me heen. Hierdoor heb ik als ontwerper dan ook vaak een eigen mening over een bepaald
onderwerp en vind ik het erg interessant om erachter te komen hoe de rest van de samenleving hierover denkt.
Ook dit project heeft een bijzondere betekenis voor mij. Na aanleiding van een gevonden dagboek in Engeland heb ik veel interesse gekregen in de
Tweede Wereldoorlog. Dat dagboek was van de broer van mijn oma en hij zat bij de Englandspiel, een geheime missie in de oorlog. Na wat onderzoek kwam ik steeds meer te weten en kreeg ik ook steeds meer affectie bij dit onderwerp. Hierdoor besefte ik dat er best een grote afstand was
tussen het thema “Tweede Wereldloorlog” en mij. Ik kreeg hierdoor steeds meer het gevoel dat ik uit moest gaan zoeken of dat ik de enige was
die dit ervoer , of dat meer Nederlanders behoefte hadden aan meer informatie en zo ja, op welke manier.
Het afgelopen half jaar heb ik tijdens mijn zoektocht naar de antwoorden op mijn vragen heel veel geleerd. Er is soms afgeweken van het
oorspronkelijke pad, maar alle verzamelde data heeft uiteindelijk wel gezorgd voor een product waar ik erg trots op ben en hopelijk ook een
betekenis kan gaan hebben voor anderen.
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summary
in mijn onderzoek kwam al snel naar voren dat de Tweede Wereldoorlog nog steeds erg belangrijk is voor de nederlanders en dat zij graag willen dat er nog tijd aan
wordt geschonken, zowel op school als in hun vrije tijd. Uiteindelijk ben ik me gaan focussen op de doelgroep “de bovenbouwleerling”. Hiervoor is gekozen, omdat de
kennismeting van jongeren (vanaf de middelbare school), ondanks de (redelijk) hoge mate van interesse, een krappe voldoende oplevert (van berkel, 2018). Daarom is het
belangrijk om de juiste informatie over de Tweede Wereldoorlog al op een jonge leeftijd over te dragen op de basisschool.
Door mijn fascinatie van het gevonden dagboek van mijn oudoom, wilde ik mij eerst focussen op persoonlijke verhalen. Uiteindelijk ben ik hier toch een beetje van afgeweken, omdat ik tijdens de gesprekken met de leerkrachten erachter ben gekomen dat de kinderen vaak een grote afstand voelen met het onderwerp. Zo is onderstaande
uitspraak een van de gemaakte opmerkingen toen ze het over Joden hadden in de klas:

“Maar waarom stapten ze op de trein? Ze konden toch gewoon wegrennen?”
zulk soort opmerkingen laten zien dat kinderen uit deze tijd zich moeilijk(Er) kunnen inleven in het verleden, ondanks hun interesse. Zoals algemeen bekend is, helpt HET
LEGGEN VAN VERBANDEN OM DE WERELD OM ONS HEEN BETER TE BEGRIJPEN. dIT GEGEVEN in combinatie met de bevestiging van de leerkrachten, HEEFT ER TOE GELEID DAT IK DE KEUS HEB
GEMAAKT OM SITUATIES UIT HET VERLEDEN TE KOPPELEN aan SITUATIES UIT HET HEDEN. Hierdoor is het voor de bovenbouwleerlingen makkelijker om te kunnen begrijpen hoe de
mensen zich toentertijd hebben gevoeld. Hierdoor ontstaat dan ook de vraag: hoe kan ik hedendaagse situaties koppelen aan situaties uit de tweede wereldoorlog, zodat
de bovenbouwleerlingen de lessen uit het verleden mee kunnen nemen naar het heden?
ik heb me daarom ook verdiept in de maatschappelijke problemen van tegenwoordig, zoals “wie vertrouw jij?”, “discriminatie”, “Vrije meningsuiting”, “kinderarbeid” en
“KINDSOLDATEN”. aL DEZE hedendaagse ONDERWERPEN ZIJN TE LINKEN AAN SITUATIES DIE OOK IN DE tWEEDE wERELDOORLOG AAN DE ORDE WAREN. bIJVOORBEELD “wie vertrouw jij?”
staat momenteel erg op de voorgrond vanwege de situatie rondom corona. Verder speelt discriminatie ook nog een grote rol in veel situaties. Zo wordt er onder andere
veel gediscrimineerd op uiterlijk/afkomst, handicap, geloof/levensbeschouwing, seksualiteit, leeftijd, rijk/arm, burgerlijke staat, politieke overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke/genetische eigenschap, geboorte en sociale afkomst. mogelijk kan het ook gekoppeld gaan worden aan het vaccinatie-bewijs dat er wellicht zal komen.
Vanwege de grote diversiteit aan discriminatie en het feit dat dit de grootste mensenrechtenschending is (amnesty, 2017), heb ik voor de zijweg “discriminiatie” gekozen.
Om tot een concept te komen, is er vooraf veel onderzoek gedaan en getest. Vanwege de situatie waarin we ons momenteel bevinden, was ik beperkt in het doen van de testen; Zo heb ik (vrijwel) alles op afstand moeten doen. Ik ben gestart met lezen van allerlei artikelen om zo mijn kennis te verbreden. Daarna ben ik testen gaan opzetten
en is de doelgroep verzameld. helaas ging dit moeizamer dan gedacht en ben ik tussentijds gesprekken met leerkrachten en een meneer van Malmberg gaan voeren.

summary
uiteindelijk heb ik toch een hoop kinderen (meer dan 70) gevonden die bereid waren om mee te werken. Zij hebben dan ook allerlei testen gedaan op papier, zodat het op
afstand gedaan kon worden. DE RESULTATEN ZIJN VOORNAMELIJK VISUEEL VERWERKT met behulp VAN (ONLINE) MEMOBLAADJES DIE IK IN ALLERLEI soorten GRAFIEKEN HEB GEPLAATST. zO
IS ER GEBRUIK GEMAAKT VAN EEN CLUSTERANALYSE, EEN ROSE, THORN, BUD-METHODE, ABSTRACTION LADDERING en matrixen. hierdoor werd alles een stuk overzichtelijker.
Uit de test is gebleken dat de leerlingen toe zijn aan een andere lesvorm. leren uit een les- en werkboek valt namelijk niet echt in de smaak bij ze. actief bezig zijn, door
een spel te doen, iets te maken of een museum of bijzondere plek te bezoeken schijnt echter wel hun ding te zijn. Ze kijken dan ook veel liever naar een filmpje dan dat
ze een tekst moeTEN lezen. ER ZAL DUS EEN GOEDE VERHOUDING MoETEN komen TUSSEN DEZE lezen en video’s bekijken. uit de gevoerde gesprekken en het overige onderzoek is
daarnaast ook gebleken dat er steeds strengere normen worden gehanteerd bij het maken en dus ook uitkiezen van lesmateriaal.daarom zijn ook de 21st century skills in
het leven geroepen. ik wil dan ook zoveel mogelijk doelen hiervan behalen. Uit het gesprek met saskia kwam tevens naar voren dat kinderen liever leren aan de hand van
de methode “productief falen”, omdat ze op de ze manier een stuk meer uitgedaagd worden om te experimenteren.
tegenwoordig zijn er op vrijwel alle scholen voldoende laptops. sASKIA VERTELde DAN OOK DAT Ze op hun school GENOEG LAPTOPS HEBBEN VOOR DRIE KLASSEN. UIT DE TESTEN KOMT
DAN OOK NAAR VOREN DAT DE KINDEREN HET LEUK VINDEN OM HIERMEE TE WERKEN.
eEN WERKSTUK, POSTER OF SAMENVATTING MAKEN, VINDEN ZE OOK INTERESSANT. dit heeft er hoogstwaarschjnlijk mee te maken dat ze zo op een creatieve manier de stof kunnen
herhalen. een te langdradige uitleg schrikt de kinderen af en maakt iets “saai” voor ze. verder moet er rekening gehouden worden met de tijd; de bovenbouwleerlingen
hebben het liefst een les dat tussen de 30 tot 45 minuten duurt, met een uitschieter van een uur.
Toen was het tijd om te gaan prototypen. Vier verschillende concepten zijn gemaakt. Het eerste concept ging over een soort speurtocht door de school, maar onder andere vanwege het mogelijke geluidsoverlast, is dat hem niet geworden. Vervolgens ontstond het idee met een kletspot. Dit zou handig zijn bij het meer bespreekbaar maken
van bepaalde onderwerpen en het kon gecombineerd worden met een rollenspel, iets wat volgens de leerkrachten ontzettend goed werkt. Toch heeft dit concept het ook
niet gehaald. diT KOMT OMDAT ER GEEN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE ZAL ZIJN, HET TE DRUK KAN WORDEN IN DE KLAS EN DE KINDEREN DAAROM WELLICHT MINDER SERIEUS MEE DOEN. oOK KAN
VERLEGENHEID LEIDEN TOT HET NIET OPTIMAAL MEE DOEN. dAARNAAST BLEEK UIT DE RESULTATEN VAN DE TESTEN DAT DE KINDEREN GRAAG FILMPJES KIJKEN EN GEBRUIKMAKEN VAN EEN LAPTOP
DUS met dat concept worden niet alle ONTWERPCRITERIA BEHAALD.
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summary
HIERNA VOLGDE HET DERDE CONCEPT DAT MEER op een soort ESCAPE ROOM leek. UIT LITERATUURONDERZOEK IS NAMELIJK GEBLEKEN DAT HET ACTIEF BEZIG ZIJN MET EEN BEPAALDE ACTIVITEIT
DE HERSENEN DAADWERKELIJK KUNNEN VERANDEREN en ergens beter in kunnen worden. HIERVOOR WORDT VERWEZEN NAAR EEN ONDERZOEK MET LONDENSE TAXI- EN BUSCHAUFFEURS,
WAARBIJ DE HERSENEN VAN TAXICHAUFFEURS WEL VERANDEREN EN BIJ BUSCHAUFFEURS NIET (McManus, F., & Butler, G.,2014). HET GROTE VERSCHIL ZIT IN HET FEIT DAT DE TAXICHAUFFEURs
veel ZELF MOET NADENKEN BIJ DE ROUTES EN BUSCHAUFFEURS TELKENS DEZELFDE RIJDEN. De escape room vindt niet plaats volgens het “standaard” concept; opgesloten worden in
een kamer, maar door middel van raadsels verstopt op een box in combinatie met qr-codes die zullen leiden naar video’s.
Het uiteindelijke concept lijkt op het derde concept, maar is op een aantal punten verbeterd. Het concept met de box is weggehaald en verandert in raadsels op papier. Op
deze manier wordt het meedoen van iedereen meer bevorderd en minder beperkt vanwege de ruimte. daarnaast is het concept ook verder uitgebreid door vooraf een video
te laten zien, een bijpassende website toe te voegen en dient er een tekening/knutselwerk gemaakt te worden van een situatie dat zij graag zouden willen aanpakken. Op
de website kunnen de gevonden codes telkens per dossier ingevuld worden waarna het intoetsen van de juiste code zal leiden tot een video, stuk code of eindcode. Ook het
opvragen van hints en het bijhouden van de tijd vindt hier plaats. de video’s zullen een whiteboard-animatie stijl krijgen, omdat uit onderzoek blijkt dat dit voornamelijk
aantrekkelijk is bij de jonge generatie (Donker Media, z.d.), het vertrouwen en zekerheid schept, omdat de animaties erg herkenbaar zijn (Damen, 2018) en zullen de kleuren geen
invloed hebben op de beleving.

Nu het concept staat en er een prototype is, is het tijd om te gaan testen. Vanwege corona en de vakantie is de testgroep schaars en bestaat het uit drie kinderen die ik heb
opgedeeld in twee “groepen”. Een groep bestaande uit een tweetal en een individu. de groep van de tweetal hebben er in totaal 50 minuten over gedaan en hadden moeite
met verschillende opdrachten. Zo zagen ze het kruisje op de plattegrond redelijk laat waardoor het koppelen van de juiste foto moeizamer ging. gebruik maken van de
uv-lamp ging wel goed. alleen Het gebruik van de draaischijf liep niet helemaal soepel, maar met een kleine hint lukten het wel meteen om het raadsel op te lossen. Ook de
overgang van het ene dossier naar het andere dossier vonden ze verwarrend. de opdracht met de kaart begrepen ze ook, alleen het neerleggen op de goede manier duurde
even, maar het wel opgelost binnen een acceptabele tijd.

summary
dossier 4 ging ook van zijn leien dakje, want de puzzel werd snel opgelost evenals de woordzoeker. HET VIEL ME ALLEEN OP DAT ZE DE VOLGORDE VAN DE LETTERS VAN DE WOORDZOEKER ANDERS NEERZETTE. wel werd meteen begrepen dat met die code de cryptex gekraakt moest worden en werden de briefjes eruit gehaald. bij de opdracht met de
kleuren was er ook een enige verontwaardiging, omdat de een de code wel snel wist te ontrafelen terwijl de andere zich afvroeg hoe iemand dit zo uit het hoofd weet. dit
zal dan ook eventueel aangepast moeten worden.
De escape room is dus door het tweetal volledig opgelost met behulp van 2 hints. dit zou betekenen dat er nog een minuut bij de tijd opgeteld moet worden, omdat een hint
30 seconden kost.
Het tweetal was erg enthousiast over de vorm en vond het ook knap in elkaar gezet. de stijl van de website vonden ze bij de dossiers passen en de stijl van de filmpjes
sprak ze aan.
het individu deed er een stuk langer over, maar dat is natuurlijk logisch. toch leek het me interessant om bij hem te testen, omdat ik op deze manier alsnog inzichten zou
krijgen van wat er soepel verloopt en wat niet. er is dus niet per se gelet op de gehele tijd, maar meer naar de verhouding tussen de tijden per opdracht. het eerste dossier
verliep dan ook redelijk goed en snel; de plattegrond in combinatie met de foto’s werd begrepen, alleen duurde het even voordat hij wist wat er met het lampje gedaan
moest worden. Toen dat lukte, liep hij net als het tweetal, vast bij de draaischijf. na het geven van de hint werd dat ook begrepen, maar was het ook meteen duidelijk voor
me dat dat onderdeel veranderd moet worden. de opdracht met de kaart verliep uitstekend en ook hij liep even aan tegen de gedachte: “wat nu?” bij de overgang van de
dossiers.
in tegenstelling tot de andere groep loste hij het raadsel met de sterren erg snel op en kon hij dus met de rebus doorgaan. ook de rebus wist hij snel op te lossen, maar
wat hij met de cijfers moest doen, was voor hem ook een raadsel . er is dan ook een hint gegeven. Dit onderdeel zal dus ook nog aangepast moeten worden.

met de sterren waren ze lang bezig, maar ze vonden niet dat ik de opdracht moest veranderen. Ze vonden de opdracht dan ook origineel. de rebus verliep wel vlot evenals
het koppelen aan de cijfers. wat ze vervolgens met die cijfers moesten doen, was echter onduidelijk waardoor een hint gegeven moest worden.

dossier 3 verliep vlot. de duiven telde hij vrijwel meteen op waardoor hij de kluis kon openen. hierdoor kon hij met het “vergrootglas” het geheimschrift lezen en kon hij
met de hint op de computer snel de afstand opmeten.

opmerkelijk was dat ze bij dossier 3 een verkeerde volgorde aanhielden, maar toch verliep alles wel goed. het geheimschrift werd ontraadseld en de duiven werden
geteld waarna de juiste code tevoorschijn kwam.

net als testgroep 1 snapte hij de bedoeling van de puzzel waardoor dat goed verliep. over de woordzoeker deed hij wel even, maar hij zette de letters wel in dezelfde
volgorde als ik verzonnen had. het omgaan met de cryptex verliep wat stroever; ik moest even helpen met opmaken. de opdracht met de kleuren kreeg hij helaas niet
opgelost, omdat hij de kennis over het mengen van kleuren miste. hier moet dus ook nog zorgvuldig naar gekeken worden.
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Er zullen dus nog kleine aanpassingen moeten plaatsvinden en nog een aantal keer getest, om te komen tot het eindproduct.
als ontwerper houd ik me graag bezig met maatschappelijke onderwerpen dus dit project paste perfect bij mij. ik heb tijdens dit project echt het gevoel gehad dat ik met
een serieus onderwerp aan de slag ben gegaan en dat mijn gevonden inzichten en gemaakte concept wat zou kunnen bijdrage. Doordat het onderwerp voor mezelf best beladen is, vond ik het dan ook extra bijzonder om hiermee aan de slag te gaan, ondanks dat ik af en toe geconfronteerd werd met mijn gevoelens. MAAR DAT IS WEL HET TEKEN
DAT HET EEN ONDERWERP MET BETEKENIS IS.
zELF VIND IK HET BELEVEN VAN EEN ESCAPE ROOM ONTZETTEND LEUK, MAAR IK HAD NOOIT VERWACHT DIT ZELF OOIT TE MAKEN. TOCH DENK IK DAT IK MET DEZE VORM EEN ECHTE INTERESSANTE,
MAAR TOCH EDUCATIEVE ERVARING NEERZET. zEKER TOEN IK IN DE KLASSEN MERKTE DAT DE KINDEREN BEHOORLIJK ENTHOUSIAST WERDEN TOEN IK VERTELDE OVER DE Tweede wereldoorlog.
ik kreeg daardoor echt het gevoel dat ik op de juiste weg zat.
Ik heb dus een product gemaakt waar veel onderzoek vooraf is gegaan, ik in contact ben gekomen met leuke mensen, een product heb gecreëerd waarbij een thema dat ik
belangrijk vind centraal staat en dat uiteindelijk goed ontvangen wordt bij de doelgroep. Deze combinatie zorgt voor veel voldoening en euforie bij mij.
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THEMA
Een van de eerste keren dat ik echte emoties ervoer bij het onderwerp
“Tweede Wereldoorlog” was toen ik oorlogsverhalen hoorde van mijn
oma. Zij heeft namelijk tijdens de oorlog gevangen gezeten in een kamp
en heeft haar eigen zus en moeder daar moeten begraven. Kippenvel. Dat
is wat ik daarvan kreeg.
Een aantal jaren later werd mij ook duidelijk dat haar broer zich destijds
had aangesloten bij de geheime missie “Englandspiel”. Dit kreeg ik te
weten, omdat iemand uit Engeland opzoek was naar onze familie. Er was
namelijk een dagboek van de broer van mijn oma gevonden.
Toen ik het dagboek las, kreeg ik weer kippenvel. Telkens opnieuw. De
schrijver van het dagboek, Charles Christiaan Pouwels, was namelijk tijdens de oorlog opgeleid tot geheim agent met als doel om te gaan vechten tegen de Duitsers in Nederland. Zijn hele tijd bij de opleiding heeft hij
in het boek beschreven.
Na een lange poos is het dan zo ver; Charles Christiaan wordt op 25 oktober 1942 geparachuteerd boven Holten. Hoe hij daar is aangekomen,
heeft hij helaas nooit zelf kunnen opschrijven. Hij is namelijk vrijwel direct
opgewacht en gevangen genomen in Kamp Haaren. Hoe en waar hij is
overleden, is dan ook niet bekend.
Deze persoonlijke en o zo heftige verhalen, hebben mij erg aan het denken gezet. Waarom komt dit onderwerp nu ineens veel dichterbij? Ik heb
toch al zovaak dingen gehoord over de oorlog? Op de basisschool, maar
ook op de middelbare school is het onderwerp toch ook al een diverse
keren aanbod gekomen?

Na een tijd nadenken, concludeerde ik dat het onderwerp door deze verhalen meer betekenis kreeg en ik op die manier meer betrokken werd bij
het onderwerp. Door mijn stijgende interesse startte ik vaker het gesprek
over dit beladen onderwerp met mijn omgeving. Ik merkte dat sommige
mensen meer met het onderwerp hadden dan anderen, maar merkte
ook op dat die mensen vaak een specifiek verhaal vertelden. Bijvoorbeeld
over zijn of haar grootouders of een ander (bekend) verhaal dat indruk
had gemaakt.

Relevantie 1.0

Dit inzicht zette mij weer aan het denken. Ik ben namelijk van mening
dat het onderwerp momenteel nog erg belangrijk is en wil dan ook dat er
voldoende interesse blijf in dit onderwerp. Deze interesse is er dan ook
wel degelijk, blijkt uit onderzoek (van Berkel, 2018). Toch realiseer ik me
goed dat het aantal mensen dat de oorlog hebben meegemaakt, afneemt
(Nieuwsblad de Kaap, 2020). Over een aantal jaren bestaat er zelfs niemand meer. Logisch is dan ook dat het aantal kinderen die (groot)ouders
hebben die de oorlog hebben meegemaakt, ook daalt.

Zoals al eerder benoemd, zijn er nog weinig mensen die de oorlog hebben meegemaakt. In Nederland is dat 8% van onze bevolking, kijkend naar de cijfers
van 2019/2020. Tussen 2016 en 2020 is het totale percentage al afgenomen met 15% (Nieuwsblad de Kaap, 2020). Hieraan kun je dus zien dat de cijfers flink
dalen. Verder is uit een enquête gekomen dat 50% van de kinderen tussen de 9-12 jaar nog een familielid hebben die de oorlog heeft meegemaakt (Schweig,
R.C., 2021a).

Het onderwerp dichterbij halen, zal dus niet meer zo vaak gebeuren zoals
bij mij is gebeurd; door verhalen te horen uit eerste hand. Maar hoe kan
ik er dan wel voor zorgen dat mensen meer betrokken raken bij het onderwerp? Dat ze lessen kunnen halen uit de gebeurtenissen? Dat ze zich
meer kunnen inleven?

Als het voor iedereen belangrijk is of moet gaan zijn, waarom richt ik me dan op kinderen in de leeftijdscategorie 9 t/m 12 jaar? Zij zijn één van de eerste
generaties die geen verhalen meer zullen horen uit eerste hand, zoals hun grootouders (Kreulen, E, 2012). Daarbij zijn zij de toekomst; als zij bij het leren van
de basis al dit stukje missen, is de kans groter dat zij hun interesse al verliezen en minder de motivatie vinden om anderen hierover nog te informeren. Kijkend
naar hun levensfase, kun je concluderen dat zij vaak nog erg “out of the box”-denken, omdat zij nog geen connecties kennen (Engels, J, 2020). Dit kan handig
zijn om een geheel nieuw product op de markt te zetten. Deze manier van denken gecombineerd met het kritisch denken (Nederlands Jeugdinstituut & Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport, 2015), want dat doen ze al volgens verschillende onderzoeken, kan ook zorgen voor bruikbare data tijdens het
onderzoek dat uiteindelijk vertaald moet gaan worden in een product. Uit het gesprek met Marc Hooijmaijers van Malmberg (Malmberg, z.d.) is gebleken dat
zij hun lesmateriaal opbouwend maken. Dit houdt in dat ze in de lage klassen wel kennis maken met een bepaald onderwerp, maar vaak veel details nog weglaten. In de hogere klassen wordt er steeds meer informatie, en dus details, aan toegevoegd. Als laatste hebben ze op basisscholen vaak meer de ruimte om
een zijsprong te maken. Hiermee wordt bedoeld dat ze meer de mogelijkheid hebben om iets toe te voegen aan hun oorspronkelijke lessen.

Mijn onderzoek zal dus in het teken staan van dit thema en zal worden
gericht op bovenbouwleerlingen. Dit heeft ermee te maken dat ik graag
een aanvulling wil maken op het normale lesprogramma en hier vaak op
basisscholen meer ruimte is. Daarnaast is uit gesprekken gebleken dat bij
deze doelgroep momenteel al een afstand begint te ontstaan, dus daarom interesseert mij deze groep het meest. Ik wil dat ze van jongs af aan
al affectie hebben hiermee, zodat ze wellicht op latere leeftijd zich er nog
meer in kunnen verdiepen.

“Waarom moet de verhalen van de Tweede Wereldoorlog worden blijven verteld?”. Voor mij klinkt dit altijd als een overbodige vraag, omdat het in mijn ogen
vanzelfsprekend is om dit belangrijk te vinden. Maar natuurlijk zijn er genoeg redenen waarom dit wel degelijk relevant is.

Dat het verder een erg belangrijk onderwerp is, hoeft denk ik niet expliciet uitgelegd te worden. Het thema komt namelijk nog zo vaak terug in films, boeken,
musea, lesmateriaal, kunstwerken en noem maar op. Verder wordt er ook elk jaar nog extra stil gestaan op 4 mei en vieren wij onze vrijheid op 5 mei (Nationaal Comité 4 en 5 mei, z.d.). Dit is en blijft belangrijk, omdat we ons goed moeten beseffen dat vrijheid niet vanzelf sprekend is.

Maar waarom is dit afstudeerproject dan nog meer belangrijk? Uit gesprekken met leerkrachten van groep 7 en 8 is gebleken dat kinderen het steeds moeilijker beginnen te vinden om te begrijpen wat er zich precies heeft afgespeeld in die tijd; ze hebben dus steeds minder een connectie met dit onderwerp en zij
nemen ook minder vaak deel aan bijvoorbeeld een herdenking dan ouderen (De Regt, S, 2018) . Een van de leerkrachten gaf ook aan dat dat komt doordat de
wereld zo erg is veranderd en dat is ook terug te lezen in het rapport van 4 en 5 mei (Verloop, B., Nationaal Comité 4 & 5 mei, Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld, Mooren, T., & Boelen, P., 2019). Toch blijkt uit diverse onderzoeken dat kinderen het herdenken van de Tweede Wereldoorlog belangrijk
vinden (Arzaaj, I., Sodderland, M., De Regt 2018; De Regt, S, 2018; Van Berkel, M.L.F, 2018) en de twee leerkrachten en de methode-specialist van Malmberg
benadrukte dat kinderen zich beter kunnen inleven als er een link wordt gelegd met het heden.
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Dit blijkt ook uit onderzoek echt te helpen (Nationale Onderwijsgids, 2018). Hier zal dan ook de focus op worden gelegd tijdens dit afstudeerproject. Dit moet
er dan ook voor zorgen dat de kinderen meer bewustwording creëren. Uit onze geschiedenis kunnen zij, en natuurlijk de rest, genoeg levenslessen uithalen.
De geschiedenis geeft namelijk inzicht in hoe we dingen níet moeten aanpakken en hoe we dus fouten kunnen voorkomen (Redactie, 2018). Veel onderwerpen die centraal hebben gestaan in de Tweede Wereldoorlog zijn momenteel nog van toepassing in onze maatschappij; denk aan discriminatie (Amnesty
Internationaal, 2020), maar ook de vraag: “Wie vertrouw je?”, speelt een grote rol heden ten dage.
Er zijn/lopen al genoeg projecten rondom dit onderwerp. Dit laat ook zien dat er veel interesse is en dat er wel degelijk vraag naar is. Toch vind ik dat er meer
gefocust mag worden op de basisschool, want daar wordt de basis gelegd. Leerkrachten geven aan dat ze het belang van dit onderwerp wel inzien en er vaak
wel extra tijd aan besteden. Ze brengen een bezoek aan Kamp Vught, kijken vaak filmpjes van “13 in de oorlog” en laten de kinderen een poster maken.
Kamp Vught heeft laatst een vernieuwende expositie geïntroduceerd waarbij persoonlijke verhalen van mensen uit Kamp Vught centraal staan, maar ook de
verhalen van de omstanders en daders. Verder staat de geschiedenis van dit kamp op de voorgrond samen met het nazisme. Het verhaal loopt van vroeger
over tot het huidige leven. Ook hier zie je de relevantie van het de koppeling van het verleden met het heden. Deze vaste expositie heet: 32.000 verhalen en
zeven seizoenen, en wordt overgebracht aan de hand van objecten, films, foto’s en interactieve installaties. Dit is terug te lezen in de flyer die toegevoegd is
aan het werk- en spreekbeurtmateriaal dat te bestellen is op hun website (Nationaal Monument Kamp Vught, z.d.).
Verder heeft Kamp Vught nog Barak 1B. Dit is bijzonder, omdat dit deel als enige overgebleven is na de oorlog. In deze barak wordt de presentatie: “Als muren
konden spreken”, gehouden over personen die er gedwongen verbleven, zowel ín als na de oorlog (Nationaal Monument Kamp Vught, z.d.).
13 in de oorlog is gemaakt door Schooltv en is een korte serie, dat dertien afleveringen bevat, die in het teken staat van de Tweede Wereldoorlog (Omroep
NTR, 2013). De afleveringen, die ongeveer twintig minuten duren, worden afgewisseld met informatieve content en humoristische stukjes. Volgens een leerkracht raakt deze serie de kinderen echt. De serie is gepubliceerd in 2013.
Kortom, mijn interesse is gewekt door het gevonden dagboek van mijn oudoom, de verhalen van mijn oma en anderen. Hierdoor heb ik het gevoel gekregen
dat de afstand tussen mij en het onderwerp verkleind is, er meer emoties gekoppeld zijn aan het onderwerp, ik meer interesse heb gekregen en beter de lessen uit het verleden kan meenemen in het heden.
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hoe kan ik hedendaagse situaties koppelen aan situaties uit de
tweede wereldoorlog, zodat de
bovenbouwleerlingen de lessen
uit het verleden mee kunnen
nemen naar het heden?
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* WIE IS DE BOVENBOUWLEERLING?
* Waarom is het thema Tweede Wereldoorlog nog relevant (voor
bovenbouwleerlingen)?
* Welke onderwerpen van de Tweede Wereldoorlog spreEkt
kinderen het meest aan?
* Wat voor gevoel roept de Tweede wereldoorlog bij kinderen op?
* hoe wordt het thema “DE Tweede Wereldoorlog” momenteel be
handeld IN DE BOVENBOUW?
* Wat voor producten zijn er momenteel al?
* wELKE LESSEN KUNNEN WE UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG HALEN?

15

DE BOVENBOUWLEERLING
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WIE BEN JIJ?

Zou je mij misschien wat meer willen vertellen over jezelf door kort antwoord
te geven op de onderstaande vragen?
Alvast bedankt!
Ik ben een:

Ik zit in groep:

Daarom is er een kort formulier met diverse en voornamelijk algemene vragen gemaakt. Toch zijn die algemene
vragen erg van belang.

JONGEN / MEISJE / WIL IK NIET ZEGGEN
Mijn leeftijd is:

Mijn drie goede
eigenschappen zijn:

Ik zit op basisschool:

Hoe voel jij je op school?
Heel blij

Blij

Verdrietig

Normaal

Ik wilde de bovenbouwleerling zo goed mogelijk in kaart
zetten en daarom heb ik ervoor gekozen om een persone
te maken. Maar voordat een persona ontwikkeld kon worden, moest er eerst allerlei informatie verzameld worden.

Boos

Wie is jouw voorbeeld en waarom?

Een paar goede eigenschappen van kinderen kan bijvoorbeeld handig zijn bij het bedenken van een product; als
iemand zijn talenten kwijt kan, zal er meer motivatie zijn.
Maar bijvoorbeeld ook wiens voorbeeld zij hebben, is erg
nuttig. Zo bleek uit verschillende gesprekken dat kinderen
het fijn vinden om door lesstof begeleid te worden door
een soort voorbeeld, zoals bij het lesmateriaal Argus Clou.
Met die informatie zou dus een nieuw karakater gevormd
kunnen worden.

Wat is jouw lievelingsspel en waarom?

Noem een social media-platform waar je veel gebruik van maakt.

Wat wil je later worden?

Noem drie dingen op die je ooit een keer wilt doen.

Kruis het vakje aan dat het best bij jou past.
Je bent liever met minder mensen of alleen,
omdat je je hier ﬁjner bij voelt. Je luistert liever
naar anderen dan dat je zelf praat en denkt
veel na.

Je bent liever met anderen dan alleen, omdat
je hier veel energie door krijgt. Je houdt van
veel praten en bent erg actief.

Social media kan handig zijn vanwege de opbouw. Door te
kijken naar welke doelen de kinderen momenteel in het
leven hebben, zoals hun droombaan en hun bucketlist,
kun je ook een beeld krijgen van de kinderen.
De laatste vraag is eigenlijk de vraag: “Ben je introvert of
extravert?”, maar natuurlijk is die vraag versimpeld. Hier
kan ik uit opmaken of dat de kinderen liever in (kleine)
groepjes werken of juist alleen.
Alle resultaten (Zie Bijlage 2).

LEERLING, SCHOOL & GESCHIEDENIS
Een aanvulling op het blad, is de enquête (Zie Bijlage 1). Deze is ingezet
om nog meer te weten te komen over de leerlingen. De eerste algemene vragen gingen over hun geslacht en hun leeftijd. Op deze manier kan
gecontroleerd worden dat de juiste doelgroep deelnam. Daar kwam uit
dat er 15 jongens en 13 meisjes meededen en dat er 9 kinderen 11 jaar
waren, 10 kinderen 10 jaar, 4 kinderen 11 en 3 waren 12.

Ik vond het interessant om eerst te gaan kijken naar wat hun lievelingsvak
op de basisschool is en waarom zij dat vak leuk vinden en wat ze er minder leuk aan vinden. Deze vragen heb ik ingezet om wellicht verbanden te
kunnen leggen en elementen daarvan mee te nemen in mijn uiteindelijke
product. Gym werd drie keer genoemd, rekenen twee keer, knutselen en
tekenen beiden een keer en voor de rest noemde zij Nederlands, Engels
en Wereld Oriëntatie. De reden waarom zij dit zo leuk vinden is voornamelijk dat ze bezig kunnen zijn. “Bewegen en dingen doen”, “knutselen”
en “je kan er bij doen wat je wilt” werden genoemd, maar daarnaast
werden de antwoorden “het is interessant” en “de opdrachten zijn niet zo
lastig” ook gegeven.
Vervolgens moesten zij aangeven wat zij minder vinden aan dit vak.
Opvallend vond ik de uitspraak “dat je soms niet mag meedoen”. Ik kan
me goed inbeelden dat buitensluiten niet als prettig ervaren wordt en
dat is ook wel iets wat ik kan meenemen. Uiteindelijk moet er natuurlijk
een product ontstaan waarbij iedereen evenveel aan deelneemt. Een
ander vertelde dat hij niks stom vindt aan het vak tenzij het spel stom is.
De vorm van een spel kan dus veel invloed hebben op de beleving van
de speler en dus het gedrag (van Harten, A.M., z.d.). Dit is redelijk voor
de hand liggend, maar moet niet vergeten worden. Grote keer sommen
werd een keer genoemd en zal hoogstwaarschijnlijk te maken hebben
met het vak rekenen. Hieruit kan gehaald worden dat lesmateriaal dat
wellicht een aantal stappen te moeilijk is voor een leerling, een lievelingsvak minder leuk kan maken.

Niet iedereen is even goed in alle vakken dus een bepaalde moeilijkheidsgraad toevoegen aan mijn product, kan handig zijn als ik ga beginnen aan
het ontwerpen aan mijn product. Een moeilijkheidsgraad kan worden
bepaald aan de hand van aanwezige voorkennis, informatie verwerven
en wel of geen aanwijzingen hebben (slo, z.d.). “Dat er op de middelbare
niet zoveel spellen meer worden gedaan”, is een andere uitspraak. Hieruit
kan ik opmaken dat leren in de vorm van spellen spelen erg gewaardeerd
wordt. Iemand anders gaf als antwoord dat de uitleg soms te lang is. Ook
dit zet mij aan te denken, want hoe kan ik een product maken dat zo snel
mogelijk te begrijpen is door de doelgroep. Hier zal dan ook een AB-test
voor ingezet kunnen worden. Het derde kind geeft juist aan dat hij/zij het
vervelend vindt dat ze zelf niet kunnen kiezen welke opdrachten er gemaakt moeten worden. Een andere opmerkelijk uitspraak luidt als volgt:
“De opdrachten waarbij je samen moet werken”. Bij mij komt de vraag:
“Waarom vind je samenwerken niet leuk?” gelijk in me op. Door middel van een interview zou ik graag hier wat meer over willen weten. Het
schrijven van Engelse teksten wordt ook niet door iedereen gewaardeerd,
blijkt uit de enquête. Als laatste werd gezegd dat degene niet van toetsen
houdt. Dat is waarschijnlijk iets wat velen niet bovenaan hun lijstje hebben staan. Dit kan er mee te maken hebben dat ze op deze manier niet de
mogelijkheid hebben om productief te falen. De theorie achter productief
falen zal later verder toegelicht worden.
Geschiedenis krijgt gemiddeld een 6.6 van de deelnemers. 2 van de 10
deelnemers geven het een onvoldoende, namelijk een 2 en een 5. Drie
kinderen geven het een 6, dus (net) een voldoende. Maar er zitten ook
uitschieters bij; 1 kind geeft het een 7, 3 kinderen geeft het een 8 en 1
geeft het een 10.
Vervolgens was ik benieuwd naar wat zij precies interessant vinden aan
die lessen. Egypte en geschiedenis-knutselen was het eerste dat ik las.
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Het is opmerkelijk dat knutselen weer wordt benoemd en bevestigt ook
wat de leerkrachten mij vertelde. Zij laten de kinderen soms een poster
maken over de Tweede Wereldoorlog en lieten weten dat zij dat vaak
erg leuk vinden. Verder geven drie kinderen aan dat ze het leuk vinden
om dingen van vroeger te weten komen en wordt er door twee kinderen
gezegd dat ze er veel van leren. Het thema Middeleeuwen vindt iemand
ook erg interessant. Leuke feitjes blijken ook in de smaak te vallen evenals persoonlijke verhalen van kinderen in de geschiedenis. Als laatste gaf
iemand aan dat hij geen aparte geschiedenisles krijgt, maar vier vakken in
1 en vult dat aan met: “Maar als het over WOII gaat, vind ik het interessant.’

seum te bezoeken met school, terwijl leerkrachten dat toch wel degelijk
vaak aangaven. Dat kan liggen aan twee dingen; de kinderen zien een concentratiekamp niet als museum of zij krijgen dat pas laat in groep 8. Er zijn
ook drie eigen inbrengen gedaan; leren door middel van online werkbladen, mijn ouders en door verhalen van de juffrouw.

Natuurlijk is het ook belangrijk om te weten wat ze minder leuk vinden
aan de geschiedenislessen. Het eerste wat opviel was dat iemand zei dat
het onderwerp Tweede Wereldoorlog spannend is. Ik vraag me daarom
af wat degene precies spannend vindt, wat spannend precies inhoudt bij
degene en hoe dat wellicht omgebogen kan worden tot iets wat minder
spannend is. Twee kinderen geven aan dat zij het soms moeilijk vinden
om bijvoorbeeld te volgen wat er allemaal gebeurd. Dit is ook gelijk een
belangrijk punt dat meegenomen kan worden. Ook jaartallen leren wordt
moeilijk gevonden door iemand. Twee keer wordt genoemd dat geschiedenis saai is. Waarom vinden zij dat? Dingen die veel herhaald worden en
met een lange instructie zijn ze ook niet helemaal blij mee. Verder wordt
er ook een keer “niets” gezegd; dat is natuurlijk positief om te horen. Als
laatste komt naar voren dat iemand “De geschiedenis van 1000” niet zo
leuk vindt.

Maar wat vinden zij dan minder leuk? Het grootste deel, 40%, vindt leren
uit fysieke les- en werkboeken niet zo leuk. Gevolgd met 30% dat leren
uit fysieke les- en werkboeken minder aantrekkelijk vindt. De andere
30% maakt liever geen werkstuk en de overige 10% bezoekt liever geen
museum. Een spreekbeurt geven of filmpjes kijken wordt geen een keer
genoemd.

Om inzicht te krijgen in hoe zij lessen krijgen, konden ze 6 manieren aan
klikken en kregen ze de mogelijkheid om zelf wat in te brengen. 70% gaf
aan dat ze leren door middel van filmpjes bekijken. Dat is terug te koppelen aan de uitspraken van de leerkrachten, want velen gaven aan dat
ze de serie “13 in de oorlog” kijken. 50% geeft aan dat ze les krijgen uit
een fysiek les- en werkboek tegenover 40% die gebruik maken van een
digitaal les- en werkboek. Hieruit maak ik op dat de fysieke boeken het
momenteel nog winnen van de online lessen. De helft laat overigens ook
zien dat zij werkstukken moeten maken. 1 op de 5 moet (ook) een spreekbeurt voorbereiden en doen. Opvallend is dat niemand aangeeft een mu-

70% vindt het leren door middel van het bekijken van filmpjes het meest
interessant. 1 van de 5 leert het liefst door een museum te bezoeken of
door een online les- en werkboek. Een kind ervaart leren door gebruik
te maken van een les- en werkboek als het fijnst en weer een ander kind
maakt het liefst een werkstuk.

De duur van een geschiedenis les kan natuurlijk ook invloed hebben op
hun beleving, want als iets te lang duurt kan de concentratie en motivatie
en dus de interesse afnemen. Maar ook te korte lessen waarin ze te veel
stof tegelijkertijd moeten opnemen, kan ervoor zorgen dat de leerling
te weinig tijd heeft om het patroon en de organisatie van het nieuwe
leren te doorgronden (I. Wevers, 2021). Het overgrote deel, 40%, heeft
ingevuld dat hun geschiedenisles een uur duurt. Bij 30% duurt het een
uur. Door een kind werd aangekruist dat de les maar een kwartier duurt.
Opvallend vond ik degene die een ander antwoord invulde. Degene vulde
in dat bij juf Gerda de lessen 2 uur duren en bij zijn les maar 30 minuten.
Dat is natuurlijk een behoorlijk verschil, dus daarom vraag ik me ook af
waaraan dat zou kunnen liggen.
Hoe lang zouden zij graag een geschiedenisles krijgen per dag? 30% geeft
aan 1,5 uur, dat is dus langer dan dat het gemiddeld wordt gegeven. Van
één iemand mag het wel een uur duren en van de ander juist weer 45
minuten. Toch zijn er ook drie antwoorden gegeven met 30 minuten. Zelf
schrik ik van twee antwoorden; van hen hoeven de lessen maar een kwar

tier te duren. Hierdoor begin ik benieuwd te worden waar dat nou precies
aan ligt.
Waardoor zouden de lessen wat aantrekkelijker kunnen worden? De
kinderen mochten zelf met ideeën komen. 70% van de antwoorden kwamen neer op het feit dat ze liever niet leren door middel van een (online)
werk- en lesboek, maar juist het actief en creatief bezig te zijn met het
onderwerp. Zo willen ze graag dingen maken, zoals een samenvatting,
poster, werkstuk en willen ze graag activiteiten en spellen doen. Of door
juist bezoeken te brengen aan plekken waar veel dingen gebeurd zijn en
dat ze daar de mogelijkheid krijgen om dingen te zoeken. Ook filmpjes
kijken valt in de smaak. 20% geeft aan dat ze niet iets kunnen bedenken
om de lessen fascinerender te maken.
Uit ervaring weet ik dat een les pakkender kan worden gemaakt door
meer zintuigen te gebruiken en dat is ook uit onderzoek gebleken dat
we dan beter kunnen onthouden (Sousa, D. A., & Damasio, A. R., 2009).
Vandaar de vraag: “Welke zintuigen wil jij geprikkeld hebben tijdens de
geschiedenislessen?”. Alle zintuigen zijn opgesomd en zij kunnen er meerdere kiezen. Iedereen geeft aan dat ze graag wat willen zien en 60% wilt
sowieso wat kunnen horen. Drie kinderen lijken het interessant om wat
te ruiken en nog drie kinderen zouden juist iets willen voelen. Proeven
wordt door twee kinderen gekozen.
Doordat ik graag een product wil ontwikkelen dat bij deze tijd past en
wat nog een tijd mee kan gaan, ben ik nieuwsgierig geworden naar hoe
de kinderen denken dat de geschiedenislessen over 10 jaar gegeven
worden. 4 deelnemers denken les te krijgen door een VR-bril. Een ander
richtte zich ook op de techniek en noemde een tv, IPad of 3D-bril, maar
de ander denkt juist dat de leerlingen een horloge zullen hebben waar ze
op kunnen typen en dat ze dan gebruik maken van hightech-boek. Hiermee kan de juffrouw dan alles meteen naar iedereen sturen. Verder gaf
iemand aan ze lessen zouden krijgen over de tijd waarin we nu leven; de
corona-tijd en het verwisselen van president in Amerika. De laatste zoomt
ook voornamelijk in op de technologie; degene denkt dat ze dan alles op
de computer doen en de juffrouw/meester dan vervangen zal zijn door
een robot.

Vrijwel iedereen denk dus dat we veel meer technologie zullen gebruiken op school, maar hoe denken zij daarover? Vinden zij dat eigenlijk wel
leuk? Dit is mogelijk interessant om me in te verdiepen, bijvoorbeeld met
een interview.
Zoals eerder benoemd, heeft nog maar 8% van de Nederlandse bevolking
de Tweede Wereldoorlog overleefd. Zelf heb ik nog verhalen gehoord uit
eerste hand, maar een van de redenen dat ik dit project ben gestart, is
dat ik me heb beseft dat vele overleden zijn, op leeftijd zijn en dus over
niet al te lange periode zullen overlijden. Het is daarom interessant om
inzicht te krijgen in hoeveel kinderen nu nog eigenlijk een familielid hebben die de oorlog heeft meegemaakt. 50% gaf aan geen familielid (meer)
te hebben.
De laatste twee vragen gingen over of dat zij weleens een museum
hebben bezocht en zo ja, welke dat was. Eerder gaf niemand aan een
museum te hebben bezocht met school, maar nu geeft toch 60% aan een
oorlogsmuseum ooit bezocht te hebben. Toch best opvallend, want vinden ze geschiedenis dan toch zo interessant waardoor ze in hun vrije tijd
hier tijd in stoppen? Of is dit een verplicht uitje geweest met hun ouders?
Hieronder is een opsomming met de genoemde oorlogsmusea.
		

Kamp Vught (2x)
Kamp Westerbork
Dachau
Soesterberg
Overloon (2x)
Bieberbunk
Bunker Schiermonnikoog
Cavaleriemuseum
Militair Historisch museum Achtmaal
Biberbunker
Magraten
Anne Frank huis
Een persoon is in groep 6/7 bij een museum geweest,
maar weet de naam niet meer.
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DE LEERLING, ZOALS IN DE BOEKEN
Stadium van vlijt-versus-minderwaardigheid
Volgens Erikson (Feldman, 2017), doorloopt een kind in de schooltijd het
stadium van vlijt-versus-minderwaardigheid. Deze fase vindt plaats tussen
het zesde en twaalfde levensjaar. In deze fase probeert het kind kwaliteiten te ontwikkelen waarmee hij allerlei problemen het hoofd kan bieden.
Dit kan op gebied zijn van familie, kinderen van zijn leeftijd, school en de
rest van de wereld om hem heen.
Wanneer dit proces goed veloopt zorgt dit voor het van het hebben
van competenties en bekwaamheid. Als dit proces niet loopt zoals zou
moeten, zorgt dat voor negatievere gevoelens. Denk aan het gevoel van
mislukking en onvermogen. Dit kan weer leiden tot het afzonderen en
minder goed hun best doen op school. De interesse en motivatie neemt
dus af.
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die vanaf jongs af aan hard werken, later ook het meest succesvolst worden. Dit geldt zowel op het
gebied van werk als in hun leven daarbuiten. Sterker nog, het blijkt zelfs
dat vlijt in de jeugd een betere indicator voor succes is dan intelligentie
of sociale achtergrond (Thomas, Eby, Sorensen & Feldman, 2005; Vaillant
& Vaillant, 1981)*.Bij dit onderzoek waren 450 mannen betrokken die 35
jaar mee hebben gedaan.
Van fysieke naar psychologische karakterisering
Naarmate de kinderen ouder worden gaan de kinderen zich steeds meer
vereenzelvigen met hun innerlijke, psychische eigenschappen dan met
hun externe, fysieke eigenschappen (Bosacki, 2013; Lerner, Theokas &
Jelicic, 2005)*. Dit zie je terug als je aan een kind vraagt waar hij goed in
is. Vaak wordt er dan iets genoemd dat te maken heeft met externe activiteiten waarbij motorische vaardigheden een grote rol spelen (Feldman,
2017).

Als je diezelfde vraag stelt aan kind dat iets ouder is, bijvoorbeeld elf jaar,
dan krijg je eerder pyschische eigenschappen te horen. Dit is het resultaat
van de groeiende cognitieve vaardigheden.
Door dit inzicht, gaan ze ook meer op zoek naar de activiteiten die overeenkomen met hun vaardigheden. Het zelfbeeld van kinderen is in deze
periode dan ook verdeeld in drie persoonlijke domeinen en een intellectueel domein en kan het zelfs nog verder worden onderverdeeld in vier
domeinen (Feldman, 2017).
Vergelijken
Ook de manier van het uitdrukken hoe goed iemand in een specifiek onderdeel is, verandert naarmate ze ouder worden. Toen ze jonger waren,
drukten ze hun capaciteiten meestal in uitersten uit, zoals goed of slecht,
maar nu, in hun schooltijd, bepalen ze waar ze staan door middel van
sociale- vergelijkingsprocessen (Weis, Ebbeck & Horn, 1997). Het toetsen
van je gedrag ten opzichte anderen, noem je dan ook sociale vergelijking.
Om tot een waardige vergelijker te komen, wordt er door het kind gezocht naar mensn die op relevante punten op hen lijken, blijkt uit onderzoek (Suls & Wills, 1991; Summers, Schallert & Ritter, 2003)*.
Kinderen zullen dus vaak kinderen uit kiezen die beter presteren dan
zijzelf, voor met leerlingen van hetzelfde geslacht, dezelfde leeftijd en dezelfde etniciteit (Feldman, 2017). Vaak zullen zij dus hun vrienden kiezen.
Deze manier van vergelijken, noem je opwaartse sociale vergelijking en
heeft positieve effect op het desbetreffende kind. Het kind kan hierdoor
namelijk beter gaan presteren.
Toch kan het ook een negatief effect hebben waardoor juist het tegenovergestelde bereikt worden; het kind kan zich slechter gaan voelen en
een

negatief zelfbeeld krijgen. Om dit gevoel te ontwijken, kunnen ze er ook
voor kiezen om een neerwaartse sociale vergelijking te doen. Hierbij doen
ze een vergelijking met een bepaald persoon waarbij overduidelijk minder
kwaliteiten beschikt of minder succesvol is (Dijkstra et al., 2008; Hosogi et
al., 2012; Hui et al., 2006; Lubbers, Kuyper & Van Der Werf, 2009; Vohs &
Heatherton, 2004)*. Hiermee voelt het kind zich meer beschermd.
Dit kan resulteren in een bijzondere situatie waarbij kinderen op slecht
presterende basisscholen meer eigenwaarde bezitten dan zeer capabele
leerlingen op goed presterende scholen, blijkt uit onderzoek (Feldman,
2017). Toch blijkt uit recent onderzoek dat leerlingen eerder aan opwaartse sociale vergelijking doen, wat kan betekenen dat kinderen het belangrijker vinden om zichzelf te verbeteren dan om zichzelf goed te voelen
(Dijkstra et al., 2008).
Eigenwaarde
Tijdens de schooltijd op de basisschool neemt het gevoel van eigenwaarde toe. Na het verlaten van het primair onderwijs, dus als de kinderen
rond de twaalf jaar zijn, daalt hun eigenwaarde. Dit kan het gevolg zijn
van verandering van school. Uiteindelijk neemt hun eigenwaarde daarna
weer geleidelijk toe, blijkt uit onderzoek (Robins & Trzesniewski, 2005;
Twenge & Campbell, 2001)*.
Sommigen hebben in het algemeen een gebrek aan eigenwaarde. Dit kan
leiden tot een cyclus van mislukkingen. Wanneer iemand namelijk een
zwak gevoel van eigenwaarde heeft, zorgt dat voor negatieve gedachtes,
zoals het niet kunnen van iets. Dit leidt weer tot een mindere inspanning,
mede vanwege de lage concentratie door de zenuwen en daardoor neemt
de angst meer toe. Deze cylcus kan dus zorgen voor een daadwerkelijke
mislukking.
Opvoeding speelt een grote rol bij de eigenwaarde van het kind. De
ondersteunde opvoedingsstijl zou dan ook de beste zijn. Autoritaire of
permissieve ouders kunnen juist een negatief effect hebben op de eigenwaarde van het kind. Ook leerkrachten die voldoende betrokken zijn,
structuur bieden en de autonomie van het kind ondersteunen, kunnen

het sociale zelfbeeld van kinderen verhogen, blijkt uit onderzoek (Leflot,
Onghena & Colpin, 2010)*.
Eigenwaarde en discriminatie
Heel lang is gedacht dat allochtonen een minder gevoel van eigenwaarde
hadden dan autochtonen. Dit werd onderhand onderbouwd emt het onderzoek waarbij Afro-Amerikaanse kinderen een pop moesten aangeven
met de mooiste kleur (Clark & Clark, 1947)*. In dat onderzoek kwam naar
voren toe dat de kinderen vrijwel altijd kozen voor een pop met een lichte
huidskleur en niet voor een donkere huidskleur.
Toch lijkt het niet helemaal zo in elkaar te zitten, blijkt nu uit diverse onderzoeken. Zo blijkt dat autochtone kinderen aanvankelijk een sterker gevoel van eigenwaarde kunnen tonen dan allochtone kinderen, maar rond
de leeftijd van elf jaar beginnen de laatste juist een iets sterker gevoel van
eigenwaarde te vertonen dan autochtone kinderen. Deze verschuiving
doet zich voor wanneer allochtone kinderen zich meer identificeren met
hun ethische groep en steeds meer oog krijgen voor de positieve aspecten van die groep (Dulin-Keita et al., 2011; Sprecher, Brooks & Avogo,
2013; Tatum, 2007)*.

24

25

vriendschappen
Het hebben van vriendschap gaat op de basisschool steeds een grotere
rol spelen. Het sluiten en het in stand houden van vriendschappen wordt
dan ook een belangrijk onderdeel van hun sociaal leven (Feldman, 2017).
Het sluiten van vriendschappen staat dan ook in verband met de ontwikkeling van het kind. Daarnaast heeft het aangaan van vriendschappen een
belangrijke functie. Zo verschaft het allerlei informatie over de wereld, de
mensen rondom en het kind zelf. Maar ook het bieden van emotionele
steun, zorgt ervoor dat een kind beter met stress om kan gaan. Verder
helpt het ook om een kind niet het doelwit te laten worden van agressie
(Berndt, 2002; Lundby, 2013)*, is het een goede oefening voor interactie en communicatie met anderen, bevordert het de intellectuele groei,
biedt het ruimte om hun vaardigheden te oefenen waarmee ze hechte
relaties aangaan en die noodzakelijk zijn in hun toekomst (Gifford-Smith &
Brownell, 2003; Majors, 2012; Nangle & Erdley, 2001). Toch zal de invloed
van vrienden de invloed van familie niet overtreffen.
Stadia
De beleving van vriendschap doorloopt in deze periode drie afzonderlijke
stadia, volgens ontwikkelingspsycholoog William Damon (Damon & Hart,
1998)*.
Tussen het vierde en zevende jaar beschouwen kinderen andere kinderen
als vrienden als ze aardig zijn. Bijvoorbeeld als ze hun speelgoed of activiteiten te delen. Ook tijd speelt een rol; degene waarmee ze het grootste
van de tijd mee zijn, zien ze als vrienden. Ze baseren het dus vooornamelijk op het gedrag van anderen waarbij plezier hebben, centraal staat.
Na dit stadium wordt het iets complexer. Vanaf hun achtste levensjaar
beginnen ze zich meer te focussen op persoonlijke eigenschappen en
kenmerken. Ook weegt de beloning die de vriendschap oplevert mee. Het
belangrijkste element is wederzijds vertrouwen (Feldman, 2017).

pre-puberteit
Wanneer dat vertrouwen dan ook wordt beschadigd, zal het niet meer zo
snel hersteld kunnen worden. Er worden dan ook formele verklaringen
en formele verontschuldigingen van hen verwacht voordat de vriendschp
weer hersteld kan worden.

Kinderen belanden vanaf hun negende levensjaar in de pre-puberteit dat
zal duren tot en met hun veertiende levensjaar. De pre-puberteit is dus
eigenlijk voorbereiding op de echte puberteit, dus in deze fase verandert
er al veel.

Het laatste stadium begint rond het elfde levensjaar Dit stadium staat dan
ook al in verband met de toekomst, omdat er al gekeken wordt naar de
kijk op vriendschappen die ze later in de adolescentie ook zullen hebben
(Feldman, 2017). Intimiteit en loyaliteit zijn daarom vanaf die leeftijd al
erg relevant. Daarnaast speelt het gedrag van de omgeving ook een rol;
welk gedrag waardeer ik en welk gedrag niet?

Allereest zullen er lichamelijke veranderingen optreden, denk aan een
groeispeurt en de hormonen die veranderen. De verandering in de hormonen kan leiden tot stemmingswisselingen; het ene moment is het kind
vrolijk en het andere moment ineens verdrietig of boos.

Populariteit
Bij vriendschappen komt ook populariteit bij kijken. Zo is dat gerelateerd
aan hoeveel vrienden je hebt bijvoorbeeld. De reden waarom de een
meer populair is dan het andere kind, heeft met bepaalde karaktereigenschappen te maken. Denk aan humor, behulpzaamheid en samenwerken.
Ook het herkennen en begrijpen van emoties van anderen gaat ze beter af. Ze scoren dus hoger op het gebied van sociale competentie: het
geheel van individuele sociale vaardigheden dat individuen in staat stelt
om succesvol te functioneren in sociale omgevingen (Feldman, Tomasian
& Coats, 1999)*. Daarnaast zijn ze gemiddeld meer bedreven om sociale
problemen op te lossen (Feldman, 2017).

Ook de oog-hand coördinatie wordt beter en dat zie je terug in de reactievermogen bij computerspellen, maar bij sport merk je dat er meer inzicht
is.
Verder gaat de cognitieve ontwikkeling erop vooruit. Op het gebied van
lezen en schrijven maken ze grote stappen, terwijl rekenen lijkt stroever
te verlopen. Ook het interessegebied wordt vergroot. Een belangrijk thema is het omgaan met geld.
Voor het kind wordt het ook steeds gemakkelijker om te beschreven wat
hij of zijn bedoelt of voelt. Uitdrukkingen begrijpen valt hier dan ook
onder.
Ze krijgen ook steeds meer het inzicht dat er een verschil zit tussen iets
goed kunnen en ergens je best voor doen. Daarbij hoort ook het inzicht
dat een bepaalde inspanning niet altijd een garantie is voor succes (M.,
2020).
Daarnaast ontstaat ook de behoefte aan om iets zelf te doen, privacy, het
hebben van een eigen mening en het willen hebben van een eigen verantwoordelijkheid. Dit kan leiden tot meer zelfvertrouwen bij het kind.

Dit resulteert ook in een kind dat steeds kritischer wordt en ook schaamte komt daarbij kijken.
Zoals eerder benoemd, vergelijken kinderen zich vaak met leeftijdsgenoten, maar kan hij zich ook gaan spiegelen. Dit gaat gepaard met het
dragen van dezelfde soort kleding. Ook zie je dit terug in het gedrag en
ook de normen en gewoonten. Dit is belangrijk, omdat het kind dan het
gevoel krijgt dat hij erbij hoort.
Op school verandert er ook het een en ander. Ze worden steeds meer
voorbereid op de middelbare school en daar horen meer vakken en
toetsen bij. Dit zorgt natuurlijk voor meer druk. De omgang daarmee kan
mede bepalen op welke niveau het kind uiteindelijk terecht komt op de
middelbare school.
Ook fanatiek bezig zijn met sporten hoort erbij. Beweging wordt als fijn
ervaren, maar kan ook een negatieve effect met zich meebrengen op langer termijn. Dit ontstaat doordat ze een gevoel kunnen krijgen dat ze een
(over)volle planning hebben en het dus als druk ervaren.
Veranderingen thuis kunnen ook voor een bepaalde instabiliteit zorgen en
met name op emotioneel gebied. Hierdoor kan het zelfvertrouwen tijdelijk verminderd zijn. Deze instabiliteit kan veroorzaakt worden door een
scheiding, nieuw huis, nieuw(e) stief-ouder(s) of bijvoorbeeld de geboorte van een broertje of zusje.
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relevantie
Eerder in dit verslag heb ik al benoemd waarom dit onderwerp nog zo relevant is voor onze
samenleving. Toch heb ik ervoor gekozen om nog meer onderzoek te doen en dan voorname-

relevantie 1.1

lijk bij mijn doelgroep zelf. Hiervoor is gekozen, omdat ik graag een product creëer dat wat
toevoegt. Het moet een betekenis hebben en ergens voor staan. Mensen moeten het wíllen
gebruiken en het gevoel hebben dat ze het nodig hebben.
Ik heb de informatie uit de deskresearch en literatuur hiernaast nog een keer overzichtelijk
in een mindmap gezet. Vervolgens ben ik met dit onderwerp, dus de relevantie, een test uit
gaan zetten bij een aantal bovenbouwleerlingen. De informatie uit de mindmap is namelijk
meer gebaseerd op kinderen vanaf 12 en ouder, dus om een perfect beeld te creëren, zal dus
ook gekeken moeten worden naar de doelgroep van dit project.
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mindmap

nieuws
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test relevantie
De “vragenlijst” is opgebouwd uit korte opdrachten waarbij omcirkeld, geschreven en getekend moet
worden.

WOII BELANGRIJK
WO11

Natuurlijk is het van belang dat de kinderen het thema Tweede Wereldoorlog wel belangrijk vinden.
Daarom moeten zij het onderwerp een cijfer geven tussen de 1 en 10. 1 staat voor absoluut niet interessant, terwijl een 10 juist weer staat voor super interessant. De reden van het cijfer wordt daar ook
bij gevraagd, omdat daar weer inzichten uit kunnen ontstaan.

omcirkel.
Hoe interessant vind jij het onderwerp Tweede Wereldoorlog? Je gaat dit aangeven met een cijfer.
1 betekent dat je het absoluut niet interessant vindt en 10 houdt in dat je het heel interessant vindt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

abstraction laddering

10.

Ik heb dat cijfer gegeven, omdat

Interessant is om te kijken naar waarom zij denken dat de oorlogsverhalen nog worden verteld. Zouden ze denken omdat dat gewoon “moet”? Vinden ze dat ze er wat van kunnen leren?

waarom.
Je hebt vast wel eens een verhaal over de Tweede Wereldoorlog gehoord. Waarom denk je dat die
verhalen nog verteld worden?

Daarna wordt er gekeken naar wat zij van die verhalen tot nu hebben geleerd en moeten ze de vraag
beantwoorden of dat ze in hun vrije tijd weleens bezig zijn met het onderwerp en zo ja, op welke
manier?
vertel.

Als laatste moeten ze laten zien welke onderwerpen zij belangrijk vinden en welke juist niet, door te
tekenen.

Leer jij wat van die verhalen en doe jij daar ook wat mee? Vertel dat hieronder.

TEKENBL AD
In mijn vrije tijd ben ik vaak/soms/nooit bezig met het onderwerp Tweede Wereldoorlog.
Op welke manier ben je daar dan mee bezig?

belangrijke onderwerpen

Omcirkel wat het beste bij jou past. Heb je vaak of soms ingevuld? Geef dan ook antwoord op de vraag.

minder
belangrijke onderwerpen

vraag.

Teken twee belangrijke onderwerpen
die te maken hebben met de Tweede
Wereldoorlog. Let op! Kies niet het onderwe
vindt, maar een onderwerp waarvan jij
rp dat jij het meest interessant
vindt dat iedereen dat zou moeten weten.
Teken vervolgens in de andere hokjes
onderwerpen van de Tweede Wereldoo
twee minder belangrijke
rlog.

Dit heb ik getekend:
Ik vind dit belangrijk, omda
t

Dit heb ik getekend:
Ik vind dit minder belangrijk,
omdat

Dit heb ik getekend:
Ik vind dit belangrijk, omda
t

Dit heb ik getekend:
Ik vind dit minder belangrijk,
omdat

resultaten

Zie Bijlage 3
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resultaten
Waarom de verhalen over de Tweede Wereldoorlog nog relevant zijn,
heeft verschillende redenen volgens de bovenbouwleerlingen.
Allereerst kwam er naar voren toe dat ze geschiedenis van het land
belangrijk vinden en ze daar dus graag verhalen over willen horen. De
interesse is er dus zeker wel.
Ook werd benoemd dat het wellicht handig is om er over te leren, zodat
een nieuwe oorlog voorkomen kan worden. Het besef om daadwerkelijk
wat te kunnen leren van de geschiedenis is er dus zeker wel. Uit deze
uitspraak kan dus afgeleid worden dat het belangrijk is om de verhalen
levend te houden.
Daarnaast werd een aantal keren benoemd dat ze het gevoel hebben dat
ze slimmer worden van de verhalen; hun kennis wordt immers verbreed.
Deze verbreding van kennis kan een positieve werking hebben op de eigenwaarde van het kind. Zoals eerder is benoemd, werken kinderen met
opwaartse- of neerwaarste sociale vergelijking. Hierdoor zal er wellicht
eerder gewerkt worden met de opwaartse vergelijking, omdat aangetoond is dat ze zichzelf liever verbeteren dan zichzelf beter te laten voelen
door zich te vergelijken.
Hierop sluit dan ook aan dat ze graag de verhalen willen doorvertellen
aan hun naast omgeving, blijkt uit de antwoorden. Ze worden dus door
deze stof geprikkeld, geven aan dat ze willen dat iedereen op de hoogte
er van is en voelen de motivatie om de informatie dus ook zelf over te
brengen op anderen. De Tweede Wereldoorlog boeit ze dus ontzettend.
Dit is ook terug te zien in de score; een 8,9 werd gegeven aan dit onderwerp.

Ook geven ze aan dat ze beseffen dat de situatie toen erg was en dat ze
opgelucht zijn dat alles voorbij. Zo schrijft iemand ook dat hij weleens
een voorstelling maakt van hoe het er vroeger aan toe ging. Ze leggen dus
wel degelijk een link met het verleden en heden en beseffen dat het er
heel anders aan toe zou kunnen gaan. Verder gaf iemand anders aan dat
degene graag onderzoek in vrije tijd om erachter te komen hoe het leven
er toentertijd eraan toe ging.
Het stilstaan bij de oorlogsslachtoffers vinden ze ook erg belangrijk. Ze
hechten er dan ook veel waarde aan om respect te tonen richting hen. Dit
laat ook zien dat de verhalen indruk op ze maken.
Kortom, er zijn dus verschillende beweegredenen waarom kinderen over
de Tweede Wereldoorlog willen leren en waarom zij dat relevant vinden.
Vooral het besef en inzicht speelt een grote rol hierbij.

Welke onderwerpen van de Tweede
Wereldoorlog spreEkt
kinderen het meest aan?
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Toch lijkt er in 1944 weer meer hoop te komen, want een deel van Nederland wordt bevrijd door de geallieerde troepen. Op dit moment wordt
alleen het gebied onder de rivieren bevrijd.

WO2 IN GROTE LIJNEN
Het is 1933 wanneer Hitler met zijn extreemrechtse partij, de NSNAP, aan
de macht komt. Deze partij groeit ontzettend snel vanwege de economische crisis, maar ook door de Eerste Wereldoorlog. Velen voelen zich niet
menselijk behandeld en koesteren dan ook veel wraakgevoelens.
De leider spreekt veel beloftes uit waardoor Duitsland het machtigste
land van Europa te maken. Deze belofte komt hij dan ook na, maar niet
op een vredige manier. In 1938 valt hij als eerste Oostenrijk binnen waarna hij vervolgens een deel van Tsjecho-Slowakije annexeert.
Maar het loopt nog verder uit de hand wanneer ook Polen wordt aangevallen. De oorlog aan nazi-Duitsland wordt dan ook officieel verklaard
nadat de Brits-Franse oorlogverklaring wordt ingevoerd.
Na polen volgt Frankrijk en Nederland en België blijven ook niet achter.
Op 10 mei 1940 vallen de eerste Duitsers over de grens en al snel wordt
duidelijk dat het Nederlandse leger zwakker is.
Duitsland begint steeds heftiger aan te vallen en ook Rotterdam blijft niet
ongedeerd. Rotterdam wordt gebombardeerd en al snel volgen meer bedreigingen waardoor Nederland zich besluit over te geven. Ondertussen
zit de regering en de koningin al in Engeland.
Nederland is op dat moment dus bezet door Duitsland waardoor er al
snel veel verandert. Hitler doet dit met een reden: de Nederlanders zijn
voor hem een ‘Germaans broedervolk’ en moeten voor het nationaalsocialisme worden gewonnen (Canon van Nederland, z.d.). Veel Joodse ambtenaren worden dan ook ontslagen en de NSDAP wordt bijgestaan door
de NSB. De NSB is een vergelijkbare partij met de NSDAP, maar is dan een
Nederlandse partij.

Na de inval op Nederland, is de Sovjet-Unie aan de beurt. Dit gebeurt in
1941. Bij deze aanval sluiten maar liefst 20.000 Nederlanders zich aan bij
het Duitse leger.
Ook zijn er mensen die hun rug keren naar de Duitsers en zij sluiten zich
dan ook aan bij het verzet. Het verzet was verboden en daarom werd
alles geheimzinnig gedaan. Zo maakten ze eigen kranten en plegen zij
aanslagen. Hoe langer de oorlog in Nederland heerst, hoe groter het
verzet wordt.
Op het eerste gezicht lijkt de bezetting niet veel verdere verandering toe
te brengen aan Nederland. Maar zware straffen worden door de Duitsers
uitgedeeld als ze erachter kwamen dat iemand bij het verzet kwam. Ook
moeten een hoop Nederlandse mannen onder dwang gaan werken in
Duitse fabrieken.
Het oppakken en opsluiten van mensen in gevangenissen en concentratiekampen, begint steeds vaker voor te komen. Vooral de Joden zijn de
dupe van de veranderingen. Zo worden er telkens nieuwe anti-Joodse
maatregelen ingevoerd. Ze mochten op een gegeven moment vrijwel
nergens meer komen en dat werd aangegeven met borden met daarop:
“Voor Joden verboden”. Deze hingen bijvoorbeeld bij het park, het zwembad en het strand. Ook mochten Joodse mensen alleen boodschappen
doen tussen 15:00-17:00.
Het gaat van kwaad tot erger, want Hitler besluit om 100.000 Joden te deporteren naar concentratiekampen. Momenteel is het dan al 1942. Voor
die Joden loopt het dan ook vaak niet goed af, want het merendeel wordt
vermoord. Maar het blijft niet alleen bij Joden. Ook Sinti, Roma, gehandicapten, homoseksuelen en Jehova’s getuigen werden omgebracht (Canon
van Nederland, z.d.).

Na lang wachten wordt in 1945 Nederland volledig bevrijd. Toch is er in
die tussentijd nog een klap gekomen voor een groot deel van Nederland.
Er heerste namelijk een Hongerwinter dat ook veel levens kostten.
Maar op 5 mei 1945 vindt eindelijk de overgave van het Duitse leger
plaats waardoor Nederland officieel bevrijd is. Dit is dan ook Bevrijdingsdag geworden wat nog elk jaar in ons land wordt gevierd.
Dat Nederland weer bevrijd was, betekent niet dat dat zo in elk land zo
is. Sterker nog, in Nederlands-Indië is Japan nog aan de macht. Maar dat
eindigt wanneer de Amerikaanse luchtmacht een aantal atoombommen
laten vallen in Japan. Op 15 augustus 1945 capituleert ook Japan.
Naast dat we elk jaar nog Bevrijdingsdag vieren, staan wij ook nog jaarlijks stil bij de oorlogslachtoffers op 4 mei.
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matrix

test onderwerpen
Voordat de kinderen ondervraagd
werden, is er actief onderzocht
wat de gemiddelde Nederlander
interessant vindt (Zie Bijlage 9).
Hiervoor is gekozen, omdat kinderen wellicht nog niet op de hoogte
zijn van alle onderwerpen en dit
dus als inspiratie en inzichten voor
later kan zorgen.
Daarbij is er voor gekozen om de
leerlingen zo ver mogelijk anoniem
te houden in verband met de privacy dus zal er niet altijd duidelijk
zijn wat een jongen of meisje heeft
opgeschreven.
In dit schema zijn de interesses
van de man en vrouw wel overzichtelijk weergegeven.

Een overzicht krijgen in de interesse
van de kinderen omtrent het onderwerp de Tweede Wereldoorlog is het
doel van deze test.
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Vervolgens moeten ze een keuze maken bij elk schema. In het linkerschema kiezen ze uit de drie opgeschreven
onderwerpen, een onderwerp die zij
het meest interessant vinden.
In het andere schema doen ze precies
hetzelfde, maar dan kiezen ze het
minst interessante onderwerp.

rwerp gekoze

voor dit onde

Ze beginnen met twee schema’s in te
vullen; een schema met de meest interessante onderwerpen en het andere
schema juist over de minst interessante onderwerpen, volgens het desbetreffende kind.

Vervolgens gaan ze met die twee gekozen onderwerpen door en moeten
ze omschreven waarom ze die hebben
gekozen.
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Als laatste moeten ze een strip-verhaal
maken met beide onderwerpen, omdat het interessant kan zijn om te zien
hoe een minder leuk onderwerp toch
interessant gemaakt kan worden.
Zie Bijlage 4
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matrix

resultaten

onderwerpen

Nadat alle testen weer terug waren, zijn alle resultaten bekeken, vergeleken en
overzichtelijk ingedeeld in een matrix. Op deze manier is het in een blik duidelijk
waar de interesses liggen en waar niet. Daarnaast is het verder opgedeeld in relevantie.
Hitler trekt veel interesse bij de kinderen. Ze zijn dan ook voornamelijk benieuwd
naar wie hij was, hoe hij zoveel macht heeft gekregen en waarom hij dit heeft gedaan.
Een ander persoon dat vaak is genoemd, is Anne Frank. Ze zijn geïnteresseerd in
haar, Het Achterhuis en haar dagboek. Wat breder gekeken, zijn ze ook benieuwd
naar het schuilen.
Overleden mensen wekt ook hun interesse in combinatie met het herdenken van
ze.
Ook heftigere onderwerpen, zoals bombardementen, gevechten , wapens en een
atoombom worden meerdere keren benoemd. Evenals bunkers en linie crossers.
Concentratiekampen werd tot mijn verbazing een keer gekoppeld aan “niet interessant”, maar doordat het toch een ontzettend groot onderwerp is binnen de Tweede
Wereldoorlog is dat onderwerp op de grens gezet.
Vervolgens volgt de categorie die op de grens ligt van interessante onderwerpen,
maar niet per se belangrijk zijn en belangrijk en interessant. Hieronder vallen wapens en kogels, omdat die wel veel werden gebruikt tijdens de oorlog, maar verder
toegevoegde waarden hebben.
Alle wetten uit die tijd kunnen op zich wel interessant zijn. Vooral de met het heden, zoals de wetten die discriminatie verbieden. Het ligt er dus aan welke welke
wetten precies bedoeld worden. Daarnaast voerden Hitler natuurlijk ook eigen

wetten in; bijvoorbeeld de borden op openbare plekken waar “voor Joden verboden” op stond.
Een leerboek kon ik persoonlijk niet goed plaatsen, omdat ik de context er niet
van af wist. Eten uit die tijd, bijvoorbeeld eten halen met bonnen of toen het eten
schaars was, kan een toevoeging zijn aan de kennis over de Tweede Wereldoorlog.
Douches in een kamp waar waarschijnlijk de gaskamers mee bedoeld wordt, is
natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van de Holocaust. Toch moet er wel zorgvuldig met dat onderwerp omgegaan worden, omdat de gesproken juffrouwen
aangaven dat die informatie niet voor elk kind geschikt is. Het benoemen van het
bestaan, kan overigens wel volgens ze.
Huilen, munten, dingen (onder)zoeken en een pistool en kostuums is in het hokje
“Niet belangrijk, wel interessant geplaatst”. Hiervoor is gekozen, omdat het verdriet van de benadeelde mensen wel zeker op de voorgrond mag komen te staan.
De betaaleenheiden, waarmee munten bedoeld, kan een te grote zijsprong van het
gehele verhaal en de essentie. Hetzelfde geldt voor dingen (onder)zoeken en een
pistool en kostuums.
Op deze grens met “Niet belangrijk, niet interessant” vallen de tanks, huizen, een
moordmachine, huis, de tunnels en de school. Ondanks dat ik tunnels nog best een
belangrijk onderdeel vindt, begrijp ik dat zoiets te ver af ligt bij waar de Tweede
Wereldoorlog over ging.
Kleine bedden en de telefoon vallen in het gebied “Niet belangrijk, niet interessant”. Dit zijn dan ook onderwerpen die inderdaad niet veel zeggen over de strijd
en het verdriet in die tijd. Alleen het onderwerp paard is nog ingedeeld op de grens
met “belangrijk, niet interessant”, maar in mijn ogen voegt dat verder weinig toe
aan de essentie van de geschiedenis. Waarschijnlijk heeft een paardenmeisje dat
ingevuld.
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test gevoel

WAT VOOR GEVOEL ROEPT DE TWEEDE
WERELDOORLOG BIJ KINDEREN OP?

GE VO EL
mindmap.
Vul het woordweb aan

met woorden die jou

doen denken

Uit gesprekken met leerkrachten is gebleken dat sommige kinderen bepaalde onderwerpen best heftig vinden.
Dat is natuurlijk logisch, want het is
ook een best zwaar beladen onderwerp.

g alles opschrijven
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.

at al een voorbeeld

en niks is fout! Er sta

Jodenster

Dit heb ik gedaan door ze eerst een
mindmap te laten maken. Op deze
manier krijg ik overzicht van wat ze
al weten. Eerst wilde ik zelf allerlei
woorden opschrijven, maar ik besef
me goed dat sommige leerlingen nog
niet alles behandeld hebben gehad op
school.

orlog
Tweede Wereldo
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bang.
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Omdat ik graag rekening wil houden
met hun gevoel en het geschikt wil
maken voor de doelgroep, ben ik een
test gaan uitzetten bij kinderen om
een overzicht te krijgen van welke
emotie zij koppelen aan bepaalde
onderwerpen.

de
oppeld aan verschillen
ht heb je emoties gek
Bij de vorige opdrac
e opdracht.
dez
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ook
n
ure
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kleur je alle woorden

Daarna was het de bedoeling dat ze
een kleine legenda gingen maken
waardoor het duidelijk werd welke
kleur zij koppelen aan een bepaalde
kleur.
Met die kleuren moesten ze vervolgens in het woordweb aangeven welk
gevoel zij vinden passen bij elk woord.

Zie Bijlage 5

Alle resultaten (Zie Bijlage 3).
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clusteren
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De basisemoties zijn gekoppeld aan
Toen ik alle bladeren terug had ontkleuren op basis van de antwoorden
vangen, ben ik begonnen met het
van de leerlingen.
maken van een clusteranalyse.

Vervolgens hebben ze bepaalde woorden uit woordweb gekoppeld aan de
gekozen kleuren.

Al snel werd duidelijk dat de kleur
In de legenda stonden de vier basiserood gekoppeld zou moeten worden
moties: boos, blij, bang en bedroefd
aan de emotie boos. Dit is logisch en
(Fidelis, z.d.).
staat in verband met de verschillende
theorie. Rood staat er namelijk bekend
Bij de emotie boos kozen vrijwel alle
om dat het kan staan voor agressie,
kinderen de kleur rood, dus om daar
pijn, gevaar en macht (Beeldbalie,
een conclusie uit te trekken was makz.d.).
kelijk. Uit onderzoek is dan ook gebleken dat rood inderdaad de associate
Blij wordt aan een groene tint gekopmacht, pijn en agressie kan oproepen
peld. Blijdschap is een emotie waarbij
(Beeldbalie, z.d.).
ontspanning plaatsvindt. Daardoor is
dit dus een goede kleur, omdat groen
Gemiddeld gezien kozen de kinderen
de ontspanning bevordert en voor
groen bij de emotie blij. Ook deze
vertrouwen, veiligheid en voorspoed
keuze is terug te leiden aan de oorstaat (Beeldbalie, z.d.).
spronkelijke betekenis van de kleur;
het ontspant namelijk het zenuwstelHet bange gevoel krijgt een diversiteit
sel (Beeldbalie, z.d.).
aan kleuren, maar de kleur blauw valt
meteen af omdat dat vaker voorkomt
De emotie bang werd aan verschillenbij de emotie bedroefd. Er zal dus
de kleuren gekoppeld. Paars, blauw en
gekozen moeten worden tussen paars
geel werd het vaakst gekozen. Doordat
en geel.
blauw ook al veel gekoppeld werd aan
bedroefd, heb ik bang niet gekoppeld
De negatieve associatie met de kleur
aan die kleur. Geel schijnt door veel
paars is minderwaarigheid en geel kan
mensen verder geassociëerd te worangst oproepen(Janssen, 2021).
den met geluk (Beeldbalie, z.d.) dus
Uiteindelijk is er voor paars gekozen,
vandaar de keuze van paars. Paars kan
omdat de kleur geel ook genoemd is
namelijk minderwaardigheid uitstralen
bij blij, een positieve emotie en paars
(Janssen, 2020).
is alleen opgeschreven bij negatieve
gevoelens.

Per vel is bekeken welke kleur ze
hebben gekoppeld aan een bepaald
woord. Het kan dus zijn dat de woorden die degene aan de emotie bang
koppelde, momenteel zijn ingedeeld
bij de kleur paars. Op deze manier
wordt het wat overzichtelijker.
Bang, Anne Frank, Hitler, tanks en
bommen roepen een angstig gevoel
op de kinderen. Het is logisch dat ze
Anne Frank indelen bij een angstig gevoel, want zij heeft ook voor een lange
periode met deze emotie rondgelopen. Hitler was daarentegen gevaarlijk
en zaaide veel haat, waardoor er logischerwijs angst ontstaat bij anderen.
Terwijl ruzie, schieten, overleden
mensen, een pistool, de oorlog en
een gevecht de kinderen boos maken.
De oorzaken en gevolgen van geweld
vinden zij dus niet prettig.
Hoe we met bepaalde situaties omgingen zorgden eerder weer voor
verdriet, evenals het verdriet van de
slachtoffers.
Alleen Bevrijdingsdag wilden zij koppelen aan een blij-gevoel.

matrix
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test les

HOE WORDT HET THEMA “DE TWEEDE
WERELDOORLOG” MOMENTEEL
BEHANDELD IN DE BOVENBOUW?

Hoe het onderwerp op dit moment
wordt gegeven op de basisschool is
ook van belang. Naast dat er gesprekken zijn gehouden met leerkrachten is
het ook interessant om te kijken hoe
de leerlingen het ervaren.

WOII IN DE KLAS

Een tip dat ik meekreeg van een
leerkracht was dat ik het breed moest
houden; niet alle kinderen hadden al
uitgebreid les hierover gehad. Als ze
misschien iets bijzonders hadden meegemaakt buiten school zou dat natuurlijk ook voor inzichten kunnen zorgen.

teken.

Denk aan de momenten dat je iets leerde over de Tweede Wereldoorlog. Dat kan op school zijn geweest,
maar ook in een museum, buiten of juist thuis. Teken in het linkervak een moment dat jij op een leuke
manier iets leerde over de Tweede Wereldoorlog en teken in het rechtervak juist een minder leuke keer.
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tijd.

Hoe lang za

l je les duren

info.

Over welke

waarom.

Waarom was die keer zo leuk?

waarom.

Waarom was die keer minder leuk?

?

onderwerp

Ze moesten dus allereerst twee situaties tekenen; een leuke ervaring en
een minder leuke ervaring. Vervolgens
moest daar uitleg bij gegeven worden
waarom zij dat zo hadden ervaren.

en ga je he

t hebben?

materia
le

Welke ma

terialen he

n.

b jij nodig

om les te ku

nnen geve

n? Hebben

de leerlinge

n ook wat

activiteit
en.

hoe.

Hoe zou die ene keer nog interessanter gemaakt
kunnen worden?

hoe.

Wat gaan
jullie allem
aal doen?
naartoe?
Word

t de les bin

Hoe zou die ene keer interessanter gemaakt kunnen
worden?

teken.

Teken het

teken/schrijf.

Stel je voor, jij mag voor een dag bepalen hoe de geschiedenisles over de Tweede Wereldoorlog wordt
gegeven in jouw klas. Alles kan en alles mag, je mag je fantasie dus gebruiken. Beantwoord de vragen op
het andere blad en teken de les.

Zie Bijlage 6

leukste ge

deelte van

de les.

nen of buite

n gegeven?

Gaan jullie

nodig?

Daarna moesten ze opschrijven hoe
die ervaring leuker gemaakt kon
worden en als laatste mochten ze hun
ideale les samenstellen.

ergens

Hierbij moest de duur van de les
aangegeven worden, welke onderwerpen aanbod zullen komen, de benodigdheden, activiteiten en als laatste
moesten ze laten zien hoe het eruit
zou moeten gaan zien. Deze opdracht
diende voornamelijk als inspiratie voor
mij.
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Rose, thorn, bud

resultaten

Opmerkelijk is dat een lapbook maken, een in elkaar geknutseld boek,
ook niet in de smaak valt bij iemand, terwijl de kinderen hier wel actief
bezig mogen zijn. “Een lapbook alleen maken, want dat is saai”, is de
exacte uitspraak van het desbetreffende kind. Hiermee kan hij dus ook
bedoelen dat hij het maken van een lapbook wel leuk vindt, maar dit
liever gezamenlijk of in tweetallen doet.

De rose, thorn, bud-methode is handig om te gebruiken, omdat je zo
goed ziet wat goed ging bij de lessen, wat minder goed en wat goede
mogelijkheden zijn voor in de toekomst.

Een museum bezoeken viel, zoals eerder benoemd, wel in de smaak. Toch
komt hier nu naar voren dat ze museum waarbij bepaalde plek “eng” zijn
ze toch niet helemaal aanspreekt. Zo geeft iemand bijvoorbeeld aan dat
er akelige dingen te horen waren. Ook het bezoeken van een plek waar
vele mensen overleden zijn, delen ze in bij een minder leuke ervaring.
Wellicht is die plek te beladen voor ze.

In de eerste kolom valt het op dat de kinderen vaak opschrijven dat ze het
leuk vinden om iets te bezoeken. Kamp Westerbork, Het Achterhuis of
een oorlogsmuseum. Daarbij hoort ook het actief bezig zijn, zoals in een
voertuig zitten of een textuur van een voorwerp voelen.
Al eerder kwam naar voren, bij de test over de emoties, dat kinderen Bevrijdingsdag koppelen aan een vrolijk gevoel. Bevrijdingsdag hoort daardoor ook bij een goede, fijne ervaring.
Als laatste houden ze ervan om geïnformeerd te worden door middel van
een presentatie, omdat ze op die manier op een leuke, maar snelle manier iets leren. Een verhaal dat verteld wordt door iemand die de oorlog
heeft meegemaakt, spreekt ze ook erg. Dit kan komen doordat ze wellicht
zelf geen grootouders hebben die de oorlog hebben meegemaakt en ze
op deze manier toch een verhaal uit eerste hand kunnen horen.
Vervolgens kwam de nadruk te liggen op een bepaalde les en/of ervaring
waarbij ze een minder goed gevoel erbij hadden.
Een les waarbij weinig nieuws gebracht wordt of de standaard vorm
wordt aangehouden, vinden ze niet erg interessant. Ook alleen het lezen
van tekst vinden ze niet bepaald boeiend evenals het werken met schema’s. Een reden die werd gegeven is dat ze daar niet actief mee kunnen
werken.
Extra note: bij “bud” zijn een aantal dingen van een andere test toegevoegd om het totaal plaatje compleet te maken.

Adolf Hitler wordt ook een keer benoemd. Het is alleen niet duidelijk of
dat ze de acties van hem niet leuk vonden of het leren over hem. De uitleg dat erbij staat, is namelijk dat hij slecht was en mensen bedroog.
Bij de opdracht dat ze zelf een les mochten samenstellen, zorgde voor
vele uitlopende ideeën. Toch hebben de meeste hetzelfde gemeen; de
kinderen zitten niet stil achter hun tafel, maar zijn actief bezig.
Zo worden een aantal spelvormen benoemd; een houtenspel, een quiz
maken en andere spellen. Ook iets knutselen en tekenen spreekt ze aan.
Iemand had bijvoorbeeld het idee om dingen te gaan kleien. Een poster
maken of een mini project doen spreekt ze ook aan.
Orgineel vond ik het idee om de antwoorden te verstoppen door de
school. De bedoeling daarvan was dat de leerlingen dan op zoek moesten
gaan.
Het bekijken van filmpjes, zoals de serie van Anne Frank, pleziert ze ook.
Een iemand ging zelfs een stap verder door een les te doen met vr-brillen.
Wel werd gezegd dat iets niet te eng moet zijn, zoals ook al terug kwam
bij “thorn”. Een voorbeeld daarvan is te veel bloed.
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TALK, TALK, TALK
SASKIa
Ik heb op 22 februari een gesprek gehad met Saskia. Saskia helpt mee
met het ontwikkelen van een nieuw rekenprogramma voor basisschoolkinderen en geeft les aan groep 7 op basisschool de Biekorf in Geertruidenberg.
Ze geeft aan dat ze op de Biekorf op een leuke manier de kinderen wat
willen leren over het thema Tweede Wereldoorlog en dat al een tijd zo is.
Zo vertelt ze dat haar kind, dat vroeger ook op die basisschool heeft gezeten, bijvoorbeeld een boekje had geschreven en haar andere kind had
Kamp Vught bezocht.
Verder vertelt ze over de methode Blink. dit is verder in het verslag uitgelegd.
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Ik vertel haar wat meer over wat ik van plan ben en hoe ik wil testen. Zo
komt aan bod dat ik graag met de onderzoeksmethode “cultural probe”
wil werken. Zij geeft dan aan dat zij thuis zelf laatst een pakketje hebben
besteld van https://puzzelpost.nl/pakketten/. Dat is een brievenbuspakketje gevuld met allerlei opdrachten en raadsels. Het ziet er erg interessant uit en is alles helemaal in thema. De brieven, notities etc. lijk net
echt.
Vervolgens vertelt ze verder dat ze zelf ook wel eens lessen “andersom”
geeft. In plaats van standaard de informatie te vertellen, toont ze een
voorwerp waardoor de kinderen vragen krijgen. Deze vragen moeten zij
individueel/gezamenlijk uitwerken waardoor ze uiteindelijk toch over de
juiste informatie beschikken.
Zo heeft ze een keer een schilderij meegenomen naar school en deed ze
alsof ze die had gevonden op de zolder bij de vader van haar man. Op het
schilderij stond een VOC-boot. De vragen hadden allerlei vragen bij het
schilderij/onderwerp en gingen dat dan ook onderzoeken. Met enige sturing beschikte de kinderen uiteindelijk over de juiste informatie en waren
ze tegelijkertijd ook vermakend bezig.
Deze manier van werken noemde ze zelf verhalend ontwerpen; een erg
interessante methode.
Daarna liet ze de website https://www.canonvannederland.nl/ zien. Op
deze website zie je een tijdlijn met allerlei belangrijke gebeurtenis. Op
elke gebeurtenis kun je klikken en kom je op een volgende pagina terecht. Op deze pagina staat het onderwerp uitgebreider uitgelegd en kan
er geklikt worden op andere (kleinere) onderwerpen. Die onderwerpen
worden versterkt met een korte tekst, filmpje of afbeelding.

De bovenstaande escape room gaat over “Rotterdam zonder stroom?” en wordt gestart met een videoboodschap van
een man die de situatie kort toelicht. Hij geeft de leerlingen de opdracht mee; kraak de code van de laptop en koffer
en annuleer de actie! Na het kijken van het filmpje kun je verder klikken en zie je tijd beginnen te tikken. Bij de eerste
opdracht wordt een brief getoond en daaruit moet je een code halen. Met die code kun je verder. Bij de volgende opdracht zie je een open koffer uitgebeeld met allerlei brieven en hulpmiddelen. Ook hier krijg je allerlei opdrachten bij.
Zo krijgt de kind nog meer van soortgelijke opdrachten en kraakt het kind uiteindelijk de codes en annuleert hij de actie.
Daarnaast vertelde ze dat op haar school laatst heel veel geïnvesteerd is in laptops; vier klassen kunnen tegelijkertijd op
de laptops werken! Ik was zelf benieuwd of dat ze met meer technologie werken, maar dat is niet echt. Ze maken daar
alleen gebruik van als ze uitgenodigd worden. Zo zijn ze een keer op bedrijfsbezoek geweest bij CSI in Raamsdonksveer
waarbij ze VR-brillen op mochten.
Vervolgens benadrukte ze nog eens hoe leuk de kinderen het vinden om onderzoekend bezig te zijn. Met aardrijkskunde gebeurt dat bijvoorbeeld ook. Vroeger moest je bij het leren van de topografie gewoon de plaatsen leren door vaak
op een kaart te kijken. Nu gebruiken ze programma’s daarvoor. De kinderen krijgen een specifieke vraag over een land
en vliegen dan vanuit een helikopter naar dat land. Het is dus meer interactief geworden.
De man van haar, Cees, gaf als tip om eens te kijken in het museum in Geertruidenberg zelf.
Vragen zoals “Wat zou jij doen?” worden ook vaak gesteld aan kinderen. Dat toonde ze aan door een ander lesmateriaal
te tonen. Zo werd een zwaar onderwerp eerst als “cool” en “leuk” geïntroduceerd door een liedje of game te tonen en
vervolgens werden de kinderen aan het denken gezet. Wat zeggen die mensen nou eigenlijk? Wat bedoelen ze? Is dat
wel zo grappig als het lijkt? enzovoorts. Op deze manier worden de kinderen bewuster van de dingen om ze heen.
Voor meer onderzoeken en advies voor het lesgeven aan kinderen verwees Saskia mij door naar MeesterMetMissie.nl.
Deze website staat boordevol met artikelen over wat er bijvoorbeeld mis is in het onderwijs, maar ook hoe je voor een
onvergetelijke schooldag kunt zorgen.
Ook legde ze uit dat veel docenten een vraag stellen aan de leerlingen en het antwoord vaak neer komt op “dat ken ik
al” of “dat ken ik niet” en dan wordt de stof uitgelegd. Hoewel dat veel wordt gebruikt, is het interessanter (lees: beter) om het als een probleem te formuleren, zodat de kinderen zelf het probleem moeten onderzoeken waardoor ze
zelf actief bezig zijn met het onderwerp en het dus beter zullen opnemen. Dit proces wordt ook wel “productief falen”
genoemd. De leerling krijgt de kans om te falen, maar ook daar van te leren en vervolgens weer toe te passen in hun
nieuwe poging. Kinderen worden hierdoor ook meer getriggerd.
21st century skills houdt in dat buiten de standaard onderwerpen die de leerlingen moeten kennen, er ook gefocust
moet worden op andere belangrijke punten zoals samenwerken, media-wijsheid en ICT-basisvaardigheden.
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Als tip gaf ze mee om basisschool “De Schittering” in Hoge Zwaluwe te benaderen, omdat zij over het algemeen heel erg bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen
op lesmateriaal. Ook Facebook-groep “Bovenbouwwereld (gr 5-8)” raadde zij mij aan. Hier zou ik misschien in contact kunnen komen met leerkrachten die mij
zouden kunnen helpen aan geïnteresseerde leerlingen die bereid zijn om mij verder te helpen met mijn onderzoek.
Over Blink vertelde ze ook meer. Een onderwerp dat zij behandelen is “fake news”. Die lessen zijn erg interactief; zo krijgen de kinderen bijvoorbeeld codes
door (zonder dat de leerkracht dat zogenaamd weet) waardoor ze het digibord kunnen hacken of kunnen communiceren met andere leerlingen. Ze gaf als
voorbeeld om de beloftes/uitspraken van Hitler ook te kunnen bekijken als “fake news” en wat de gevolgen daarvan zijn.
Ik vroeg me zelf ook af of dat er verder nog veel gedaan wordt met spelend leren in het onderwijs. Ze gaf als toelichting dat hun school de laatste tijd enorm
gegroeid was en het moeilijk was om zoveel leerlingen bij spellen te begeleiden, waardoor het “standaard” lesgeven eerder voor ging. Ook is er veel druk vanuit de maatschappij, want elk kind moet een zo hoog mogelijk resultaat behalen tijdens de cito-toets. Ze vindt het zelf jammer om dat te zien, maar merkt wel
dat het wel in sommige groepen wat meer opkomt.
Een voorbeeld van thematisch onderwijs was ook erg boeiend. In dit geval legde ze het uit door middel van het thema “vakantie in Nederland”. Bij deze methode zijn de leerlingen veel aan het onderzoeken en wordt een onderwerp vanuit vele invalshoeken benaderd.
•
Je hebt x aantal geld ter beschikking en je moet een reis boeken voor 2 volwassenen en 2 kinderen, wat kun je allemaal boeken?
•
Je wilt naar .. en neemt de auto die 1/12 rijdt. Hoeveel afstand moet je dan afleggen? Hoe veel benzine heb je dan nodig? Hoe duur is dat dan?
etc.
Wat mij ook erg bestaat, is het verhaal over de postduif. Ze is zelf een keer verkleed gegaan als schrijver in groep 3 en dat was op een dag dat het sneeuwde.
Ze had een slee bij en daarop stond een kooitje met postduiven. De leerlingen moesten leren schrijven en dat probeerde ze leuker te maken door dit verhaal
erbij te bedenken. De leerlingen moesten communiceren door middel van brieven schrijven en die te laten versturen door de postduif. Elke ochtend hadden
ze dan een reactie terug. Op deze manier motiveer je kinderen veel meer om dingen te doen.
Om terug te komen op het VOC-verhaal. Ze hebben tijdens het behandelen van dat onderwerp ook iedereen een bepaalde rol (= stakeholder) gegeven dat ze
helemaal moesten bestuderen. Uiteindelijk gingen ze die rol naspelen in een gebouw en mochten de ouders/kennissen op bezoek komen. Ze benadrukte dat
kinderen het erg interessant vinden om zich in te kunnen leven in een bepaald personage. Ze sloten het onderwerp VOC af met een etentje. Elk groepje moest
een gerecht maken met specerijen uit die tijd, maar ook vragen als “aten ze toen met hun handen of met bestek?” komen dan nog aan bod.

TALK, TALK, TALK
ELLES
Ik heb 24 februari 2021 telefonisch contact gehad met Elles Vink van
Nutsbasisschool Teteringen. Zij staat zelf voor de klas en vind het onderwerp Tweede Wereldoorlog interessant.
Ze vertelde dat ook merkte dat kinderen steeds minder connectie hebben met het onderwerp Tweede Wereldoorlog. Dit heeft mede te maken
met het feit dat ze het vaak niet goed snappen. Een argument was dat de
wereld erg is veranderd.
Vervolgens ging ze door met vertellen dat ze momenteel nog een oude
geschiedenismethode gebruiken. Hierbij geeft ze dan ook gelijk aan dat
ze liever niet switchen naar een nieuwere methode. Dit komt omdat de
methodes momenteel heel veel onderwerpen maar licht aan stippen,
ze veel verwijzen naar het internet en ze vinden dat de kinderen te veel
onderzoek zelf moeten doen. Ze staat er voor dat de kinderen veel/meer
informatie mee krijgen en bepaalde dingen gewoon weten.
Zij behandelen een zaakvak twee weken; de eerste week wordt de stof
aangeboden en in de tweede week staat in het teken van verdieping en
verwerking. Ook steken zij tijd in het vergaren van kennis op een andere
manier. Hiervoor zetten ze graag creativiteit in, zoals het maken van een
wandkrant. Opvallend is dat ze ook les geven aan groep 7 en 8 tegelijkertijd, net zoals groep 5 en 6. Hierbij maken ze ook gebruik van Schooltv,
Beeldbank en “Welkom bij...” die de kinderen op een humoristische manier aanspreekt. Ook “13 In de oorlog” wordt vaak bekeken en raakt de
kinderen echt, naar haar zeggen, net zoals andere series.
Met sommige onderwerpen is ze wel voorzichtiger, zoals een concentratiekamp. Ze wil er geen doekjes om winden dat die hebben bestaan, maar

let wel op tot hoever ze in detail gaan. Zo vertelt ze niet alle gruwelijkheden, maar zal er niet over liegen als een leerling daar zelf specifiek naar
vraagt.
Volgens Elles kunnen kinderen verhalen beter begrijpen als het dichterbij
wordt gehaald. Zo gaf zij een voorbeeld van een geschiedenisverhaal uit
hun omgeving. Leerlingen kunnen op die manier een beter beeld creëren
bij een verhaal. Breda ligt bijvoorbeeld dichtbij hun woonplaats en daar
heeft zich het verhaal van de Polen afgespeeld. De polen hebben namelijk Breda bevrijd en daarom is daar een monument/bezienswaardigheid
opgericht. Daar heb je ook een quiz, een moreel kompas waar de vragen
“wat zou jij doen?” centraal staat. Zouden ze een meeloper zijn of zich
eerder aansluiten bij het verzet? Bij deze vragen merk je ook goed hoe de
kinderen denken; sommige kinderen zeggen: “ja, maar dan ging je toch
gewoon niet mee met de trein?”. Hier zie je goed in terug dat kinderen
niet snappen dat ze vroeger een stuk onderdaniger waren dan wij nu.
Net zoals Saskia van den Hout al eerder benoemde, is de link leggen met
het verleden en heden erg belangrijk voor de kinderen. Ze gaf als voorbeeld de propoganda op televisie, mobiel en in de krant. Momenteel
staat de vraag: “Wie geloof jij?” ook centraal, net als toen.
Verder moest ze denken aan de serie “Handmaid’s tale”. Die serie is
blijkbaar zo gemaakt dat de gebeurtenissen echt zouden kunnen gebeuren en laat zien wat voor invloed verkeerde keuzes maken heeft. Door
een verkeerde keuze kan iemand die verkeerde bedoelingen heeft aan de
macht komen.
De kinderen laten relativeren is volgens haar ook belangrijk. Dit is mogelijk door verschillende perspectieven van een verhaal aan te bieden.
Hierbij zou het leuk zijn als ze zelf keuzes konden maken en op die manier
met iemand zouden mee kunnen lopen. Het begrijpen/beleven van de
emoties van die persoon kan hierbij ook noodzakelijk zijn.
Daarbij vertelde zij dat een verhaal uit de omgeving de kinderen ook erg
aanspreekt, omdat ze er dan beter een beeld bij kunnen creëren. Zo zijn
er nog genoeg plekken intact die een oorlogsverhaal met zich meedragen.
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Verder benoemt ze dat ze rond mei, herdenkingsdag/bevrijdingsdag, even extra stilstaat bij dit onderwerp net als in
oktober, bevrijdingsdag in Breda. Ook maken ze gebruik van het
Anne Frank-spel “Zes kinderen in de oorlog” waarbij praten en
discussiëren over bepaalde onderwerpen wordt gestimuleerd.
Ze sluit het gesprek af met dat ze wilt helpen door kinderen te
zoeken, maar ze wilt ook wel feedback geven.
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TALK, TALK, TALK
MARC HOOIJMAIJERS
Doordat ik niet goed kon komen aan het lesmateriaal van Malmberg, besloot ik op zoek te gaan naar een contactpersoon die me het fijne ervan
kon vertellen. Tijdens die zoektocht ben ik Marc Hooijmaijers tegen gekomen. Hij is de account manager daar. Marc heb ik gesproken via Teams,
omdat hij op deze manier het lesmateriaal digitaal kon tonen door zijn
scherm te delen.
Hij begon eerst kort wat over de vak thematische methode Argus Clou te
vertellen, omdat ik daar naar had gevraagd. Hij attendeerde mij er meteen op dat deze methode al op leeftijd was, maar nog wel up-to-date is.

de context beter kunnen zien en zichzelf kunnen afvragen of dat het nog
steeds voor ze geldt.
Om de verhalen zo interessant mogelijk te maken, zijn alle verhalen in
een verhalende/vertellende vorm neergezet. Kinderboekschrijvers zijn
dan ook ingeschakeld, omdat zij expert zijn in het kind centraal zetten,
nieuwsgierig te maken en daarbij betekenisvol.
De methode zit zo in elkaar dat ze elk jaar steeds uitgebreider leren over
het onderwerp. Ze moeten ook steeds meer de gevolgen gaan inzien van
de oorlog.
Om een beeld te geven van hoe een les in elkaar steekt, opent hij de software. Hij vertelt erbij dat de kinderen een les- en werkboek hebben en de
leerkrachten digibord-software. Op dit digibord wordt dan het doel van
de les weergegeven en de denkvraag.

Daarnaast vertelde hij me dat het vereist is dat kinderen veel kennis opnemen. Toch zijn ze erin geslaagd om daar steeds beter mee om te gaan.
Vroeger was het voornamelijk veel tekst, waardoor de leerlingen te veel
bestuderend moesten lezen. Hedendaags pakken ze dat een stuk anders
aan. Ter ondersteuning zijn er veel afbeeldingen toegevoegd waardoor de
stof een stuk behapbaarder wordt.

Bij deze methode worden de kinderen met een bepaald personage,
Argus Clou, meegenomen door de stof. Het idee erachter is dat Argus
Clou professor is en over een aantal jaren met pensioen gaat. Hij wilt dus
snel alle informatie aan ze overbrengen, zodat zij de opvolgers van hem
kunnen worden. Marc vertelt dan ook dat het voor de kinderen goed
werkt om een personage te koppelen aan de les. Daarnaast vormt dit een
emotie-concept waarmee de kinderen geraakt worden en tegelijkertijd
nieuwsgierig gemaakt worden.

Om de onderwerpen terug te brengen naar de kern hebben ze het opgedeeld in acht blokken. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van doelwoorden die dikgedrukt zijn en doorverwijzen naar de korte samenvatting.

De stof wordt overigs afgewisseld met denkvragen en weetjes en de les
kan door de leerkracht voorbereid worden. De tijdvakken worden dan
ook concentrisch aangeboden en de Tweede Wereldoorlog komt bij thema 5 aanbod.

De tijdvakken van de geschiedenis liggen overigens vast en daar zitten
ook weer kerndoelen aan verbonden. Malmberg is dus verplicht om bepaalde onderwerpen terug te laten komen.

De les is dus opgebouwd met een ontdekvraag, want willen we nou
eigenlijk bereiken in de les? Daarnaast worden belangrijke woorden al
getoond, zodat zij daar extra goed op kunnen letten. Om het behapbaar
te maken, wordt de stof opgedeeld in meerdere blokken en zijn er allerlei
varianten van het doorlopen van de stof; een klassikale of creatieve route.

Argus Clou zoomt voornamelijk in op de doelgroep kinderen, zodat ze de
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Nu laat hij zien hoe een les eruit ziet. De les begint met een vraag, bijvoorbeeld: “Wat bedoelen de Joden met het woord sjoa?”. Daarna volgen
een aantal video’s en/of audio-fragmenten. Ook wordt het les- en leerdoel getoond. De bedoeling is dat er negen punten in een lesuur wordt
behandeld.
Hierna toont hij een afbeelding in het lesboek en laat hij hulpmiddelen
zien. De kinderen kunnen namelijk bronnen en filmpjes ergens bij elkaar.
Zo heb je een introductie van Argus Clou in zijn werkkamer die in totaal
+/- 2 minuten duurt.
Daarna volgt een uitleg over de synagoge met bijpassende afbeeldingen
en foto’s in combinatie met een animatie van een minuut.
Een stukje tekst wordt ook ondersteund met een pakkende titel, een
tekening en een eventueel een filmpje. Soms wordt er gebruik gemaakt
van zwart-wit foto’s en de reden waarom geen echt bewegend beeld bij
de animatie is, kan alleen naar gegist worden. Die informatie moeten ze
vervolgens verwerken in een opdracht.

gelijkheid om een QR-code te scannen waarna een samenvatting in de
vorm van een mindmap verschijnt.
Na deze uitleg was het half uur om en was het tijd voor de afronding. Ik
heb Marc nogmaals gevraagd of dat het mogelijk was om het lesmateriaal
te lenen, maar helaas vertelde hij me dat die mogelijkheid er niet was.
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De kinderen kunnen ook achter in het boek kijken. Hier staan namelijk
allerlei tips, links naar andere sites en museum suggesties.
Daarnaast benadrukt Marc nogmaals dat ze secuur geweest zijn in verband met het delicate tijdvak. De thema’s liggen zoals eerder benoemd al
vast in tien tijdvakken en dat is bepaald door Commissie de Rooij volgens
hem. Dit is al een jaar of twintig.
De opvolger van de Argus Clou is de methode Brandaan die geschikt is
voor groep 7 en 8. Deze methode is een stuk interactiever en de opbouw
van de kennisoverdracht is een stuk uitdagender, volgens Marc. Dit komt
mede door de opbouw met een foto en een opdracht en de combinatie
van leren en oefenen.
Alles kan dan ook digitaal; er kan voorgelezen worden en filmpjes en
bronnen kunnen bekeken worden. In ieder werkboek is er zelfs een mo-

56

57

LESMATERIAAL
Brandaan
Brandaan is een vernieuwende methode van Argus Clou en leert de kinderen uit
groep 5 t/ m 8 wat bij op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur
en techniek. Zoals vereist is, staan de 21st century skills hier ook centraal. Het
concept van deze methode is dat de leerlingen meteen aan de slag gaan met de
verkregen informatie en vaardigheden. Dit wordt gedaan aan het eind van elke
thema. Dit wordt ook wel de Uitdaging genoemd. Deze mix van leren en doen
zorgt voor een hoger leerrendement, volgens Malmberg.
Ook met deze methode kan er op verschillende manieren gewerkt worden; een
vakgerichte aanpak of juist alle acht de thema’s verwerken in wereldoriëntatiethema’s.
De werkboeken zien er overzichtelijk uit en het gebruik van tekst en plaatjes/
afbeeldingen is in evenwicht. Verschillende stukken zijn ook verbonden met rode
pijltjes, zodat de leerlingen gelijk zien wat bij elkaar hoort.
Opvallend is dat deze geschiedenismethode zich ook bezighoudt met het heden.
Ze willen dat kinderen begrijpen dat de wereld van nu, gevormd is door het verleden. Daarom wordt elke les begonnen met een afbeelding van tegenwoordig en
wordt er vervolgens in het verleden gedoken. Deze lesmethode wordt verspreid
over twee jaar en de leerlingen leren historische vaardigheden, waarvan het interpreteren van het verleden daar een van is.
Brandaan is een verwerkingssoftware dat interactief is gemaakt en waar de opbouw van kennisoverdracht grondig is uitbedacht. Elk werkboek wordt afgesloten
met een QR-code dat bij scannen leidt tot een samenvatting in de vorm van een
mindmap.

Argus Clou is een lesmethode dat ontwikkeld is door Malmberg en al een
beetje op leeftijd is. Toch wordt er nog gebruik van gemaakt op basisscholen en is hij nog up-to-date genoeg. Dit komt mede ook door de kerndoelen van geschiedenis die vastliggen.
Bij deze methode wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van behapbare
stukjes; stukjes van 8 tot 10 zinnen. Hiervoor is gekozen, omdat er vroeger veel sprake was van veel bestuderend lezen en daar wilden ze vanaf.
In combinatie met de acht blokken wordt het ook meer teruggebracht tot
de kern. De dik gedrukte woorden, ook wel de doelwoorden, zorgen voor
overzicht en worden uiteindelijk nog kort samengevat. Om het nog meer
behapbaar te maken, is er voor veel illustraties/afbeeldingen gekozen. Dit
zou de lesstof ook meer ondersteunen.
Bij deze methode wordt er vooral ingezoomd op kinderen, zodat zij de
context kunnen zien. Er wordt gebruik gemaakt van verhalend en vertellend leren en daarom hebben ze ook samengewerkt met kinderboekenschrijvers. Zij zijn namelijk een ster in het centraal zetten van het kind en
ze nieuwsgierig maken. Daarbij kunnen zij ook een verhaal betekenisvol
voor de doelgroep maken.
Argus Clou maakt gebruik van opbouwend lesmateriaal. Dit houdt in dat
ze elk jaar iets meer te weten komen over de tijdvakken; steeds uitgebreider en ook de gevolgen van een gebeurtenis komen steeds meer in beeld.
Dit lesmateriaal wordt getoond op het Digibord en de kinderen kunnen
in een les- en werkboek werken. Verder wordt er zo nu en dan gebruikt
gemaakt van denkvragen en leuke weetjes.
Wat Argus Clou onderscheidt van de andere lesmethodes is dat zij gebruik maken van een fictief persoon dat de kinderen door de stof heen
leidt. Argus Clou is namelijk een professor en het idee erachter is dat hij
over een tijdje met pensioen zal gaan en daarom de kinderen van alles
wilt leren. Zij kunnen dan zijn opvolgers worden. Elk hoofdstuk begint dan
ook in zijn getekende werkkamer gevolgd door een redelijk kort verhaal.
Dit kun je dus een emotie-concept noemen; het doel is om de kinderen te
raken en nieuwsgierig te maken.

LESMATERIAAL
argus clou
In groep 8 komt bij thema 5 de Tweede Wereldoorlog aan bod en dat
thema is hetzelfde opgebouwd als de andere thema’s. De les wordt
gestart met een ontdekvraag, hiermee wordt in kaart gebracht wat er
bereikt moet zijn aan het einde van de les. Daarnaast is er een overzicht
van belangrijke woorden en is een introductie. Verder is het opgedeeld in
verschillende blokken, zodat de informatie ook opgedeeld kan worden.
Daarnaast kan de leerkracht ook een zijstap maken door een klassikale/
creatieve route te kiezen.
De les kan dus bijvoorbeeld starten met de vraag: “Wat bedoelen de Joden met het woord sjoa?”. Daarna kunnen ze filmpjes en audio-fragmenten bekijken, maar ook gebruik maken van de hulpbronnen en afbeeldingen. Gemiddeld duurt dat 2 minuten. Aan het einde van de les, wanneer
er 9 punten in de les zijn behandeld, wordt het les- en leerdoel nog een
keer besproken. De handleiding staat ook achter in het boek waar tips,
links naar websites en suggesties voor musea opgesomd zijn.
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LESMATERIAAL
BLINK.
Blink. is een vernieuwende methode binnen het basisschoolonderwijs dat
precies aangepast kan worden op de visie van de school/klas. Blink is te
gebruiken in groep 3 t/m 8. Je kunt er voor kiezen om bepaalde vakken
een uur te geven, maar er kan ook gekozen worden om voor een langere
periode aan een thema te werken. Niet elke klas werkt hetzelfde. Daarom
hebben ze ervoor gekozen voor een mogelijkheid waarbij de kinderen
veel ruimte hebben om zelf onderzoek te doen, maar bieden ze ook een
methode aan waarbij onderwerpen meer gezamenlijk wordt besproken
en samen onderzoek wordt gedaan. Je hebt dus twee pakketten waarbij
de thema’s ongeveer vijf lessen bevatten waarbij er voornamelijk gezamenlijk onderzoek plaatsvindt per vak en je hebt grotere thema’s waarbij
de kinderen zelf meer onderzoek doen. Bij de laatste optie zijn de zaakvakken natuurlijk wel geïntegreerd. Daarnaast kun je ervoor kiezen om
bijvoorbeeld het vak geschiedenis op een chronologische volgorde te geven, maar de optie dat dit vak geïntegreerd is in grotere thema’s is er ook.
Blink wordt verder zowel digitaal als papier aangeboden en een mix is ook
mogelijk. Naast dit lesmateriaal zijn er ook keuze-opties. Je hebt namelijk
projectthema’s, plusopdrachten en TopoMaster.
Blink. is dus lesmateriaal waarbij de kinderen onderzoekend, ontdekkend en tegelijkertijd ontwerpend leren. Het wordt goed organiseerbaar,
omdat er een duidelijke onderzoeksaanpak achterzit. Tegenwoordig moet
er op school gewerkt worden aan de 21st centuryskills en die komen dan
ook allemaal aan bod bij Blink. Ook de kerndoelen worden behaald. Verder is het voordeel dat je altijd, op elk moment, kunt switchen. De reden
waarom dit zo’n goede methode is, heeft ook te maken met het feit dat
deze methode gemaakt is met leerlingen en leerkrachten. Hierdoor komt
de geschiedenis daadwerkelijk dichterbij en wordt er ook tastbaarder.

Als je specifiek de lesmethode van geschiedenis bekijkt, zie je dat er veel
gewerkt wordt met spannende verhalen. De bedoeling daarvan is dat
de leerkracht die zelf voorleest/vertelt. Daarnaast wordt er ook gebruik
gemaakt van platen die afgebeeld kunnen worden op het Digibord waardoor de kinderen telkens wat nieuws ontdekken. Het idee achter deze
manier van lesgeven is dat de kinderen echt meegezogen worden in de
indrukwekkende verhalen en illustraties waardoor de tijden makkelijker
te onthouden zijn. Deze verhalen zijn gemaakt in samenwerking met
Rijksuniversiteit Groningen, auteurs, ervaren verhalenvertellers en Emile
Noordeloos, omdat zij interessante invalshoeken konden vinden. Dit komt
ook doordat ze feiten en verbanden beter kunnen plaatsen. Ze creëren
dan ook als het ware een kapstok waarin later nog verdieping kan worden
opgehangen; ze worden dus nog niet overspoeld met feiten, jaartallen
en gebeurtenissen. Om de verhalen te versterken wordt er ook gebruik
gemaakt van muziek, stemmen en geluiden. Hier is voor gekozen, omdat
ze zich dan beter kunnen verplaatsen in die tijd. Bij geschiedenis wordt er
ook actief gewerkt aan het ontwikkelen van kritisch denken.

LESMATERIAAL
speurtocht
Deze lesmethode is geschikt voor kinderen uit groep 3 t/m 8. Om geschiedenis zo interessant en begrijpbaar mogelijk te maken, hebben ze gekozen om een koppeling te maken met de persoonlijke omgeving van de
kinderen. Zo leren de kinderen ook wat een bepaald onderdeel persoonlijk voor ze betekent en haal je het beste leerresultaat.
Het leerlingenboek is opgedeeld in bladzijdes me een korte tekst dat
weergegeven is op oud briefpapier. De tekst wordt verder versterkt met
2 a 3 afbeeldingen. Vervolgens is er een overzicht te zien van wat de
leerlingen in een hoofdstuk gaan leren en is een tijdlijn zichtbaar. Daarna
kunnen ze een verhaal lezen van vroeger en is er op de andere pagina een
illustratie toegevoegd. Dit is gedaan om een beeld te schetsen van vroeger en de emoties van de personen beter weer te geven.
Na het verhaal zijn er een aantal pagina’s met daadwerkelijke informatie.
Bij het thema Tweede Wereldoorlog heb je de kopjes: De Eerste Wereldoorlog, Adolf Hilter, Jodenvervolging, De Tweede Wereldoorlog, Nooit
meer oorlog, Het Verzet, Johannes Post, Hannie Schaft, ‘het meisje met
het rode haar’, Aan tafel, vreugde en verdriet, De puinhopen, Hulp van
Amerika, De wederopbouw, Samenwerking voor vrede en veiligheid,
Oost tegen West, Het gaat goed, Emigratie, Goedkope arbeidskrachten,
Te gast?, Verplicht inburgeren, De Tweede Wereldoorlog, Werderopbouw
en samenwerking en Nieuwe mensen. Elk kopje wordt kort toegelicht en
vaak zijn er illustraties/foto’s toegevoegd, zodat kinderen er een beeld
bij kunnen krijgen. Uiteindelijk wordt het hoofdstuk afgesloten met een
aantal begrippen inclusief uitleg.

60

61

spreekbeurt/werkstuk-materiaal

spreekbeurt/werkstuk-materiaal

KAMP VUGHT

Amnesty

Op de website van Kamp Vught kun je voor 5 euro een werkstuk- en
spreekbeurtpakket kopen. Dit is bedoeld voor kinderen uit groep 7 en 8
van de basisschool. Het bevat foto’s, een folder met daarin vragen en antwoorden, een leaflet en een blad met tips, zoals hiernaast te zien is.

Amnesty is een organisatie dat zich inzet tegen onrecht in de wereld en
ze streven erna om alle mensenrechten te beschermen. Dit doen zij door
allerlei onderzoeken te doen en actie te voeren door middel van bijvoorbeeld campagnes. Zij bieden daarnaast ook gratis lesmateriaal aan.

In de leaflet is te lezen dat Kamp Vught laatst een vernieuwende expositie
heeft geïntroduceerd waarbij persoonlijke verhalen van mensen die in
Kamp Vught vast hebben gezeten centraal staan, maar ook de verhalen
van omstanders en daders. Verder staat de geschiedenis van dit kamp
op de voorgrond samen met het nazisme. Het verhaal loopt van vroeger
over tot het huidige leven. Hierbij merk je ook weer de relevantie van de
koppeling tussen het verleden met het heden. Deze vaste expositie heet:
32.000 verhalen en zeven seizoenen, en wordt overgebracht aan de hand
van objecten, films, foto’s en interactieve installaties.

Na aanleiding van de vraag of dat zij ook bepaald lesmateriaal hebben
waarbij de Tweede Wereldoorlog centraal staat, werd het spreekbeurt/
werkstuk-materiaal opgestuurd. Dit ging niet exact over de Tweede Wereldoorlog, maar over discriminatie.

Verder heeft Kamp Vught nog Barak 1B. Dit is bijzonder, omdat dit deel als
enige overgebleven is na de oorlog. In deze barak wordt de presentatie:
“Als muren konden spreken”, gehouden over personen die er gedwongen
verbleven, zowel ín als na de oorlog.
Op de foto’s wordt voornamelijk het kamp afgebeeld; zo zie je bijvoorbeeld de bedden waarop werd geslapen, een plattegrond, het eten en
monumenten met de namen van de overledenen.

Discriminatie speelde namelijk een enorm grote rol tijdens de Tweede
Wereldoorlog dus het is interessant om het onderwerp ook vanuit een
andere kant te bekijken.
In het boekje staat beschreven wat discriminatie is, welke vormen er bestaan, de oorzaken en gevolgen van discriminatie, relevante wetsartikelen,
straffen en hoe Amnesty actievoert en hoe jij dat zelf zou kunnen doen.
Verder bevat het een poster met alle wetten en rechten rondom discriminatie, een persoonlijk paspoort en een boekje over hun werk.
Hierna zijn ook lesmaterialen met andere onderwerpen besteld die wellicht gekoppeld kunnen worden aan de Tweede Wereldoorlog. Denk aan
kinderarbeid, kindsoldaten, vrijheid van meningsuiting, de doodstraf en
vluchtelingen.
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oorlogsmusea

OORLOGSMUSEUM OVERLOON
NATIONAAL MILITAIR MUSEUM verzetsmuseum amsterdam
BEVRIJDENDE VLEUGELS

ARNHEMS OORLOGSMUSEUM

Oorlogsmuseum ossendrecht

ANNE FRANK HUIS

wat is er al op de markt?

VICTORY MUSEUM

betuws oorlogsmuseum “the island”

Maczek Memorial Breda

bevrijdingsmuseum zeeland
museum 1940-1945

Twents oorlogsmuseum
KAZEMATTENMUSEUM

VRIJHEIDSMUSEUM
OORLOGSMUSEUM MIDDELSTUM

museum rotterdam ‘40-’45 nu AIRBORNE

atlantikwall-museum
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OORLOGSMUSEUM OVERLOON
In dit oorlogsmuseum is er van alles te zien. Zo zijn er meerdere tentoonstellingen waaronder: “Nederland in de Tweede Wereldoorlog”, “Kantelpunt Europa”, “Collecti militair materieel”, “1000 bommen en granaten”,
“De aanloop naar D-Day” en “De Nederlandse helm”.
Ook verhalen zijn hier ontzettend goed te beleven. Zo heb je “Het verhaal” waarbij uitgebreid de onderstaande gebeurtenis naar voren komt.

top 4 oorlogsmusea

“In september 1944 bedacht de Britse generaal Montgomery het aanvalsplan Market Garden. Door luchtlandingen bij Arnhem en het vrijmaken
van een smalle corridor door Zuid-Nederland zou het voor de geallieerden
mogelijk worden een verdere opmars naar Berlijn te maken. Het plan
slaagde echter maar gedeeltelijk. De geallieerde troepen wilden hun corridor verbreden en versterken, maar de Duitse tegenstander probeerde op
zijn beurt de geallieerden de pas af te snijden. Op 30 september raakten
beide partijen slaags in de buurt van Overloon. Duitse Panther-tanks en
Amerikaanse Sherman-tanks bestookten elkaar onophoudelijk. Ongeveer
een week later mengden ook Britse troepen zich in de strijd. Uiteindelijk
duurde het bijna drie weken voordat Overloon en het zuidelijker gelegen
Venray werden bevrijd. De Slag bij Overloon staat bekend als de zwaarste
tankslag die ooit op Nederlands grondgebied heeft plaatsgevonden. In het
museum treft u nog diverse voertuigen uit die strijd aan, zoals een Duitse
Panther-tank en Britse en Amerikaanse tanks en kanonnen.
Historie” (Overloon, z.d.).
Maar ook de historie van De slag bij Overloon, de oprichting van het museum en WO2 in 10 stappen. Bij het laatste hebben ze dus de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog opgedeeld in 10 stappen en elke stap
wordt in 100 woorden omschreven. Op deze manier wordt de informatie

op een kort en bondige manier overgebracht aan de bezoeker.
Dit museum wordt door veel mensen in stand gehouden. Er zijn maar
liefst 80 vrijwilligers die zich wekelijks inzetten om het museum aantrekkelijk te maken en van alles op te zetten. Zo heb je vrijwilligers die zich
bezighouden met de techniek, maar ze zijn ook nodig voor de collectie en
rondleidingen.
Een onderdeel dat het museum erg bijzonder maakt, is de eerste fietsbrug wereldwijd die door een museum loopt (Overloon, z.d.). Fietsers
hoeven niet te betalen om over deze brug te gaan waardoor het museum in totaal voor zo’n 90 meter gratis te bezichtigen is. De brug verbindt
twee plaatsen met elkaar, namelijk de begraafplaatsen van de Britten aan
de ene kant en de Duitse militaire begraafplaats aan de andere kant.
Nog een bijzonder onderdeel van het museum is de Horsa Glider van 20
meter lang met een spanwijdte van 27 meter. Dit is een replica, bestaanden uit originele onderdelen, van toestellen die destijds werd gebruikt. In
totaal zijn er hier maar twee van op de hele wereld, omdat alle toestellen,
in totaal zo’n vierduizend, nooit bewaard zijn gebleven.
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bevrijdende vleugels
In dit oorlogsmuseum, gelegen in Best, is voor ieder wat wils. Zo is er van
alles te leren, maar tegelijkertijd ook te doen.
In het museum is de collectie te bewonderen dat voornamelijk bestaat uit
vliegtuigen, rupsvoertuigen, tanks, een gecrashte glider, vele legervoertuigen, wapentuig (Museum de Bevrijdende Vleugels, z.d.).
Verder zijn er diverse activiteiten te boeken voor groepen, zoals “Wie
is de saboteur?, een pubquiz, foute muziek bingo, ranking the stars en
familiespel de Erfenis. Deze activiteiten zijn in samenwerking met Beleef
Bos & Best.
Ook is er een kunstwerk te bewonderen van de kunstenaarsgroep “Blauwe Uur”. Het kunstwerk bestaat uit duizenden vlaggen, die symbool staan
voor vrijheid en feest, waarop allerlei projecties worden getoond.
Maar dit is niet het enige. Er zou zelfs een musical worden gegeven:
“Strijders”. Dit zou gaan over waargebeurde verhalen uit Noord-Brabant
waarbij levensveranderde keuzes centraal zouden worden gezet.
Ook voor de kinderen is er veel te doen. Tijdens een kinderfeestje kan er
namelijk gereden worden in een Tweede Wereldoorlog Jeep, kan er verkleed worden, zal de vorming naar militair nagespeeld worden in combinatie met een training marcheren. Daarbij zal een bezoek aan het museum ook niet ontschieten en zijn er nog meer activiteiten te doen als de
hindernisbaan, patrouille lopen, luchtbuks schieten en eten klaarmaken
op vuur. De kinderen worden dus volledig ondergedompeld in de wereld
van toen.

Voor wat oudere groepen is er de army tour waarbij een rondleiding,
boogschieten, een escape room en de Frisse Neuzen Route bij inbegrepen zitten. Bij de escape room kan de groep ervoor kiezen om zich voor
een uur op te laten sluiten in een boshut en is het de bedoeling dat ze
ontsnappen. Bij de Frisse Neuzen Route zal er meer gefocust worden het
leven in de bossen; de dieren en hun sporen. Gaat het om een familiedag? Dan zit er ook nog een workshop bushcraften bij.
Ook een klas kan zich hier goed vermaken. Ze ontvangen dan een lesbrief
en op locatie zullen ze ongeveer twee uur vermaakt worden door een
deskundige gids. In totaal zullen acht thema’s aanbod komen en kunnen
er vragen en opdrachten gemaakt worden. Ook is er een mascotte, namelijk mascotte Jumpy. Dit kan het extra leuk maken voor de kinderen.
Voor de echte kleintjes hebben ze ook het Kabouterpad. Hierbij komen ze
van alles te weten over de natuur.

nationaal militair museum
In dit museum is voor ieder wat wils. Zo zijn er allerlei activiteiten voor
groepen van basisscholen, maar ook voor het voorgezet onderwijs en het
mbo en hbo. Daarnaast is het museum ook geschikt voor mensen die niet
op school zitten.
Basisschool
Voor groep 3/4 hebben ze een de activiteit “kraak de kluis van de kolonel”. De bedoeling is dat ze het museum doorgaan en bij bepaalde voorwerpen een vraag beantwoorden. Hierbij moet telkens een sticker geplakt
worden. Als alle stickers opgeplakt zijn, kunnen ze een dogtag ophalen.
Hiervoor vraagt het museum 2,50 euro.
Ook voor de kinderen uit groep 5-8 is er wat, namelijk Miss NMM. Hierbij moeten ze een code kraken door ook vragen te beantwoorden. Deze
speurtocht duurt gemiddeld 45-60 minuten en kost ook 2,50 euro. Na
afloop krijgen de kinderen ook een dogtag. Camouflage: je ogen bedrogen, is een andere speurtocht dat de kinderen kunnen doen. Maar voor
deze doelgroep is er ook een speciale rondleiding langs allerlei militaire
uitvindingen. Ook kan er juist gekozen worden voor een actieve ervaring,
zoals door een bootcamp te doen of spel, zoals Stratego. Verder biedt het
museum ook andere werkbladen aan en hebben ze een Xplore ingericht.
Voor groep 7/8 hebben ze een speciale beleving, namelijk de klas van ‘45.
Hierbij staan verhalen centraal van 5 oorlogskinderen. Ook kunnen ze een
veteraan laten vertellen of kiezen voor een DIY-project waarbij geknutseld
en gespeeld kan worden.
Vanwege de vele activitetien biedt het museum dan ook schoolreisjes aan
waarbij een bezoek gebracht wordt aan het museum en de kinderen zich

buiten kunnen uitleven. Een rondje door de Xplore kan natuurlijk ook niet
vergeten worden.
De Xplore is een interactieve speelruimte waar kinderen zich helemaal
kunnen uitleven. Zo heb je “Loop in de maat”, “Bestuur zelf een F-16”,
“Buskruit maken”, “Bestuur een pantservoertuig” en “Camouflage”.
Voortgezet onderwijs
Verder hebben ze ook Bunker 83. Dit is een escape room dat in groepsverband gespeeld kan worden. Dit is overigens ook leuk om met familie of
collega’s te spelen.
Daarnaast kunnen de leerlingen ook de Tweede Wereldoorlog beleven
door middel van levensechte diorama’s. Dit wordt “Hij of ik” genoemd.
Het bijzondere hieraan is dat het verhaal gezien kan worden vanuit twee
gezichtspunten.
Maar ook een wat heftige bootcamp wordt aangeboden, een katapult
challenge, een techniekroute en militaire verhalen en verhalen van militaren.
Ook de vraag “Wat zou jij beslissen” kan erg centraal worden gezet in het
museum bij deze doelgroep. Maar voor bso’s en scoutinggroepen.
Verder beschikt het museum ook over een speciale collectie met topstukken van het Canon van Nederland.
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Groepen & families
Aan (familie)groepen worden (junior)rondleidingen aangeboden waarbij
verhalen van militairen bijvoorbeeld op de voorgrond staan. Maar ook
een visueel beperkten rondeleiding en de escape room. Verder hebben ze
ook speciale kinderfeestpakketten.
Het museum
Het museum is gelegen op de plek waar in 193 de Luchtvaartafdeling van
de Koninklijke landmacht werd opgericht. Het is dus ook een bijzondere
locatie. Daarnaast zal de conservator vertellen, zie je allerlei krijgers en
is er een dogfight. Maar ook het bijzondere stuk uit de collectie, Leopard
2A6 gevechtstank, is hier te bewonderen. Ook kan een gesprek met de
architect worden aangegaan.
Zoals eerder benoemd bevat het “Hij of ik”, “De klas van ‘45”, tentoonstellingen, topstukken van Canon van Nederland en andere waaronder het
oudste harnas van wereld.
Het museum is verder opgedeeld in diverse themaruimtes, om precies te
zijn 6. Maar is er ook voldoende buiten te doen.
Voor de mensen die nog meer informatie willen verkijgen is er ook een
speciaal kenniscentrum ingedeeld, ook wel de KIC.
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Maczek Memorial Breda
Dit museum dat relatief in de buurt zit van waar ik woon, ontroerde mij ontzettend vanwege
het verhaal. De Poolse generaal Maczek heeft namelijk een grote bijdrage geleverd aan de
bevrijding van Breda in de Tweede Wereldoorlog, samen met andere Poolse strijfers.
Na de oorlog keerde hij niet terug naar zijn vaderland, zijn Pools staatsburgerschap was zelfs
ontnomen, en besloot hij samen met zijn familie naar Schotland te verhuizen. Hier heeft hij
allerlei eenvoudige banen gehad.
Uiteindelijk werd hij op 1 november 1990 alsnog tot luitenant-generaal benoemd door de
nieuwe Poolse Republiek. Hij kreeg dan ook de Orde van de Witte Adelaar; de hoogste Poolse
onderscheiding. Ondertussen was Maczek al 100 jaar.
Twee jaar later overleed hij helaas en werd hij, zoals zijn wens was, begraven op het Poolse
Militaire Ereveld in Breda. Hiervoor is gekozen, omdat hij graag bij zijn manschappen wilde
liggen.
Dit museum is dus vernoemd naar deze generaal en bestaat uit een tentoonstelling en een
filmzaal. Bezinning en reflectie staat voornamelijk centraal in dit gebouw. Daarnaast beschikt
het ook over een auditorium en informatie- en documentatiecentrum.
Buiten het museum ligt het Poolse Militaire Ereveld waar Maczek en zijn manschappen dus
begraven liggen. Deze begraafplaats is overigens ook de grootste begraafplaats van Nederland.
Het museum is in samenwerking met van Oomen Architecten en ontwerpbureau Kinkorn uit
Tilburg gemaakt.
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producten/projecten

vrijheid in beeld

interactieve installatie

dilemma doolhof

escape the kazemat

SAMEN WEER AAN TAFEL

WAAROM SCHRIJF JE ME NIET hoop en vrees

liberation route brabant fietsroutes

KLEURPLAAT

brabant, brug naar vrijheid

BUITEN IS HET OORLOG

brabant remembers living history ar-app
VOORLEESVERHAAL
de bunkert luistert

EXPLOSIEGEVAAR!

WAAR IS ZONNIE?

VIDEO-DAGBOEK
crossing time
WAIT FOR IT TO END...

PRAATKAARTEN

virtueel bezoek ANNE FRANK HUIS

podcast

NIEUWE VRIENDEN

stilleven

OTTO FRANK VERTELT

top 5 producten/projecten
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producten/projecten
dilemma doolhof
Dit witte doolhof, zonder prikkels van buitenaf, zorgt voor een intense beleving waarbij de bezoekers
bewust worden gemaakt van levensbepalende keuzes. Dit wordt gecreëerd door de kruispunten; hier
moeten zij namelijk telkens een keuze maken. Deze keuze beïnvloed dan ook het verhaal dat door
middel van audio te horen is. Deze verhaallijnen zijn dan ook echt gebaseerd op waargebeurde oorlogsverhalen en in totaal zijn er 75 diverse verhalen.
Het doolhof is gelegen tussen de Canadese en Britse ereveld en dat zorgt voor extra toevoeging aan
de beleving. Het is gemaakt voor kinderen uit groep 7 of ouder en is gemaakt in samenwerking met
Brabant Remembers, V-fonds, Brouhaha, Heijmans, Provincie Noord-Brabant, gemeente Bergen op
Zoom en Stichting Crossroads ‘40-’45.

liberation route brabant fietsroutes
Door heel Noord-Brabant zijn er 8 verschillende fietsroutes uitgezet die in het teken staan van de bevrijding. De nadruk ligt voornamelijk op de gewone Brabanders die de Tweede Wereldoorlog hebben
meegemaakt en dat wordt onder andere versterkt met audio van de luisterzuilen, monumenten en
musea.

escape the kazemat
Deze mobiele educatieve escape room is ontwikkeld voor de herdenking van de 75 jaar vrijheid in ons land.
De doelgroep zijn de kinderen van het basisonderwijs. Hiervoor is gekozen, omdat zij hebben gemerkt dat er
nog wel degelijk interesse is in het onderwerp, maar de kennis wegzakt.
Zij kunnen door middel van deze escape room een reis door de Tweede Wereldoorlog maken door middel
van 3 verhalen op 3 verschillende momenten in de oorlog. “Geronk in de nacht”, “Een verraderlijke moord”
en “Jullie zijn vrij” zijn de verhalen die behandeld worden. De verhalen zijn gebaseerd op waargebeurde
verhalen die afkomstig zijn van Brabant Remembers. Voor deze vorm is gekozen, omdat de kinderen op deze
manier optimaal kunnen inleven in hoe er toentertijd werd geleefd.

Brabant Remembers Living History AR-app
Brabant Remembers heeft een applicatie ontwikkeld waarbij oorlogsverhalen op een nieuwe manier (her)
beleefd kunnen worden. De beleving wordt extra aangrijpend vanwege de gekozen techniek, namelijk augmented reality. Op deze manier komt het verhaal wat dichterbij en zijn de gevoelens van de hoofdpersonen
ook meer voelbaar.
De verhalen zijn allemaal afkomstig van mensen uit Brabant en met deze applicatie kun je de plaatsen bezoeken waarbij het leven van een individu volledig is veranderd. Het maken van keuzes voor zichzelf of anderen,
wat destijds ontzettend heftig was, wordt ook extra belicht.
Doordat het een applicatie is, kunnen de verhalen overal beleefd worden; vanaf de bank thuis of juist op een
specifieke plaats waar een individue een moeilijke beslissing moest maken.
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Brabant, burg naar vrijheid
Dit boek, voornamelijk gericht op de Brabanders, staat in het teken van meer dan 75 oorlogsverhalen.
In deze diverse verhalen staan allerlei belangrijke thema’s uit de oorlog centraal. Denk aan mobilisatie, verzet, collaboratie en natuurlijk de bevrijding. De verhalen verschillen ook van grootte; de een is
groot, en de ander juist weer klein. De overeenkomst van alle verhalen is dat het allemaal gaat over
een levensveranderde gebeurtenis; of het nu een keerpunt of dilemma is.
Naast dat de verhalen erg informatief zijn, maar dienen ze ook als inspirerend en zal er voor elke Brabantse gemeente een verhaal tussen zitten.

gezichten van vrijheid
Gezichten van Vrijheid is een website waarop allerlei persoonlijke oorlogsverhalen verzameld worden
door Nederlandse burgers. In principe kan iedere Nederlander een tekst, filmpje of foto insturen van
een zichzelf of een familielid. Als het maar over een bepaalde gebeurtenis gaat uit de Tweede Wereldoorlog.
De ingezonden verhalen worden vervolgens op de landkaart van Nederland geplaatst waardoor het
overzichtelijk wordt waar een bepaald verhaal zich heeft afgespeeld.
Dit initiatief is genomen, omdat ook zij merken dat verhalen steeds meer vaak uit eerste hand worden
gehoord. Door middel van deze website zorgen zij ervoor dat zowel de verhalen als de gezichten in
stand blijven.
Er zijn ook een aantal fondsen aangesloten bij deze websites, namelijk Verzetsmuseum Amsterdam,
Nationale Postcode Loterij, V-fonds, 4 en mei, Beeld en Geluid, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds,
PAX, BankGiroLoterij, provincie Utrecht en Kansfonds.

WELKE LESSEN KUNNEN WE UIT DE
TWEEDE WERELDOORLOG HALEN?
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test les
TOEN & NU

Om erachter komen welke lessen kinderen trekken uit de oorlogsverhalen
is deze test ingezet.
Zie Bijlage 7

Daarna geven ze uitleg daarbij, want
waren maakt dat verhaal nou eigenlijk
indruk?

schrijf.

Je hebt vast wel eens iets over de Tweede Wereldoorlog gehoord. Welk verhaal of gebeurtenis heeft indruk
op jou gemaakt? Schrijf dit verhaal op het briefpapier.

waarom.

Ook geven ze aan wat voor gevoel ze
erbij krijgen. Dit doen ze door een
poppetje in te kleuren.

Dit verhaal heeft veel indruk op mij gemaakt, omdat

Welk gevoel roept dit verhaal bij jou op? Kleur het poppetje dat het beste bij jouw gevoel past.

les.
In veel verhalen zit een levensles verstopt. Zit er een les in jouw verhaal verstopt, zo ja welke?

teken.
Teken een situatie waarbij je die levensles in deze tijd zou kunnen toepassen.

Ze starten met het schrijven van een
verhaal over een oorlogsverhaal dat
veel indruk op ze heeft gemaakt.

BRIEFPAPI
ER

Vervolgens moeten ze gaan nadenken
of dat er een bepaalde les in hun verhaal verstopt zit en moeten dat vervolgens omschrijven.
Als laatste moeten ze die les meenemen naar het heden en daar een situatie aankoppelen.

aBSTRACTION LADDERING
Hiernaast is op een visuele
manier de antwoorden van
de kinderen weergegeven.
Bij “hoe” staan de verhalen
uit het verleden in het geel
en de tekst in de oranje
vakjes gaan over hoe zij les
zouden toepassen in het
heden.
Vervolgens ben ik verder
gaan kijken en heb ik antwoorden in de oranje vakjes gekoppeld aan actuele
onderwerpen.
Hierdoor wordt een goede
link gelegd met het heden.
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MINDMAP
De antwoorden van de kinderen zijn na het plaatsen in
een abstraction verwerkt in
een mindmap.
In de mindmap zijn de actuele onderwerpen centraal
genomen waardoor er nu
een betere koppeling wordt
gekoppeld met het verleden
en het heden.

c&c
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ontwerpcriteria
Uit mijn onderzoek kwam overduidelijk naar voren toe dat leerlingen
liever actief/creatief bezig zijn met lesstof, dan dat ze leren uit een lesen werkboek. Iets bezoeken, iets maken of een spel spelen spreekt ze
erg aan. De normale les- en werkboeken zullen dus achterwege gelaten
moeten worden om de kinderen optimaal te kunnen betrekken bij het
concept.
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Zoals eerder benoemd willen de bovenbouwleerlingen graag actief en
creatief bezig zijn tijdens de les, maar uit de testen werd ook ontdekt dat
de kinderen naderhand nog actief/creatief bezig willen zijn. Een werkstuk,
poster of samenvatting maken, lijkt dan ook populair te zijn onder de kinderen. Ze houden zich dus graag bezig met het verwerken van informatie
op een manier dat het beste bij ze past.
Een te langdradige uitleg schijnt juist weer niet goed te werken bij de
kinderen, toont de enquete. Er zal dus een goede balans moeten komen
tussen informatie verkrijgen en de bovenbouwleerlingen zelf actief bezig
te laten zijn. Verder moet alles erg kort en bondig over te brengen zijn.

Ook het bekijken van filmpjes spreekt ze erg aan, bleek uit de enquete en
de overige testen. Er werd dan ook meerdere keren gezegd dat ze liever
iets visueels zien dan alleen maar tekst. Daarnaast selecteerden ze ook
het vaakst de zintuigen “horen” en “zien”; die wilden zij het meest geprikkeld hebben. Er moet dus in verhouding meer te zien/doen zijn dan te
lezen.

Gekeken naar de tijd, gaat de voorkeur bij de bovenbouwleerlingen uit
naar een les dat gemiddeld 30 tot 45 minuten duurt. Een kleine uitschieter dat een uur zal duren, is volgens de enquete ook nog acceptabel. Uit
literatuuronderzoek is dan ook gebleken dat een gemiddelde student een
spanningsboog heeft van 45 minuten. Dit kwam dus wel overeen met de
enquete.

Verder moet er rekening gehouden worden met de 21st Century skills,
omdat die momenteel een erg grote rol spelen binnen het onderwijs.
Sterker nog, deze doelen moeten behaald zijn voor het einde van groep
8. Het uiteindelijke product zal ook een bijdrage moeten leveren aan deze
doelen. Het persoonlijke doel is om de kinderen met minimaal 6 onderdelen bezig te laten zijn.

Natuurlijk heb je als ontwerper zelf ook je voorkeuren waarmee je graag
rekening wilt houden bij het maken van het product. Zo zal er rekening
gehouden moeten worden met de prijs-kwaliteitverhouding. De kwaliteit moet goed zijn, want in het achterhoofd moet worden gehouden dat
kinderen aan de slag gaan met het product en er dus wellicht ongelukjes
(lees: laten vallen o.i.d.) kunnen gebeuren.

Daarnaast zal er gericht worden op productief falen. De uiteindelijke
vorm zal iets (inter)actiefs betreffen en daarom moet het experimenteren
gestimuleerd worden. De nadruk moet komen te liggen op hoe je van het
falen kunt leren. Tenslotte raakt dat ook de kern van mijn concept; leren
van fouten.

Hoewel het materiaal sterk moet zijn, zal er ook rekening gehouden
worden met duurzaamheid. Een product voelt voor mij als ontwerper dan
ook beter aan als daar rekening mee is gehouden. Maar het kan ook verschillen in de inkoopprijs en dus uiteindelijke verkoopprijs en dat brengt
me meteen op ander puntje.

Het werken met een Chromebook valt ook in de smaak bij de kinderen,
blijkt uit de enquete. Daarbij valt het werken met laptops ook onder een
van de 21st Century Skills en zal het inzetten van een pc een win-winsituatie kunnen vormen; doelen worden behaald en de kinderen zijn tevreden.

De prijs van het uiteindelijke product moet relatief laag zijn, omdat het
doel is om een zo’n groot mogelijke doelgroep te bereiken. Wanneer het
product (te) duur zal zijn, zullen veel scholen er voor passen.

Anders dan een normale les
meer te doen zijn dan te lezen
moet filmpjes bevatten
21st century skills
productief falen
werken met laptop
samenvatting/poster/werkstuk
korte, duidelijke uitleg
30-60 minuten duren
prijs-kwaliteitsverhouding
duurzaam
situaties bevatten uit de tweede wereldoorlog
situaties bevatten uit het heden
onderwerp discriminatie
geschikt zijn voor bovenbouwleerlingen
er moet een les uitgetrokken kunnen worden
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concept 1.0
Concept 1.0 is geïnspireerd op een
uitspraak van een bovenbouwleerlingen bij de testen. Hij zei namelijk dat
hij het leuk zou vinden dat de vragen
en antwoorden verstopt zouden zitten
in de school en dat de leerlingen die
zouden moeten gaan zoeken.
Dit idee heb ik gecombineerd met andere uitspraken. Vele kinderen gaven
namelijk aan dat ze graag een museum
bezoeken.
Hierdoor kwam ik op het idee om
een soort museum naar de school te
brengen. De leerlingen zouden dan in
groepjes QR-codes moeten vinden en
kunnen ze dan scannen waarna een
filmpje verschijnt. Video’s bekijken vinden ze namelijk ook ontzettend leuk.
Hierbij kan augmented reality ook
interessant zijn. Het filmpje zou vervolgens afgesloten met een vraag waarna
ze weer door kunnen.
Op de website fairplayfair staat een video waarin situaties worden
beschreven en je het gevoel hebt dat je er bij bent. Je moet soms
ook reactie geven en daarop wordt meeteen gereageerd. Zo zie je
dus gelijk wat iets met iemand doet.

concept 2.0
Samenwerken spreekt kinderen ook
aan dus daarom heb ik een nog een
totaal ander concept bedacht.
Ditmaal had ik mijn inspiratie gekregen
door iets wat in mijn huis staat, namelijk een kletspot. Dat is een pot gevuld
met allerlei vragen. Omstebeurt moet
een iemand een kaartje met een vraag
eruit halen en vervolgens de vraag
hardop voorlezen. Hierna wordt een
gesprek onderling gestart.
Ik wil ook een soort kletspot maken
maar dan met situatiekaarten. Na
het hardop voorlezen, wordt dan de
dialoog gestart over hoe zij met een
probleem of gebeurtenis zouden omgaan. Doordat ze met meerdere zitten,
zullen er ook meerdere invalshoeken
belicht worden. Ook zal er een rollenspel plaatsvinden.
Uit de gesprekken met de leerkrachten
bleek namelijk dat sommige kinderen
te makkelijk nadenken over bepaalde
dingen en dat wil ik hiermee op een
speelse manier aanpakken.

Kletspotten
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concept 3.0
Het actief bezig zijn wilde ik behouden, omdat de kinderen daar behoefte
aan hebben, bleek uit de resultaten
van de test.

Persoonlijk was ik erg enthousiast over
concept 3.0 waardoor ik hier verder
mee ben gegaan. Dit kwam ook door
de enthousiasme van mijn omgeving.

Doordat ik ook graag meerdere doelen van de 21st Century skills wilde
behalen, ben ik gaan kijken hoe ik
de kinderen kritisch kon gaan laten
nadenken, maar tegelijkertijd speels,
creatief en probleemoplossend bezig
kan laten zijn. Het liefst in combinatie
met samenwerken.

Ik heb concept 3.0 vrijwel heel de tijd
erbij gehouden om zo te kunnen leren
van fouten en de nodige aanpassingen
te doen.

Ik ben veel gaan rondkijken op internet en kwam toevallig een filmpje
over het maken van een escape room
tegen. Dit filmpje was van het Klokhuis, maar heb er meerdere gezien
die geschikt zijn voor kinderen. Mijn
inspiratie komt dus hier vandaan.
Zeker omdat de leerlingen aangaven
graag een spel te doen en samen te
werken, maar om ze niet het te gevoel
te geven dat zij opgesloten zitten, heb
ik het in een andere vorm gegoten.
Prototype

concept 4.0

Bij concept 3.0 had ik ervoor gekozen
om een soort box ervan te maken,
maar ik realiseerde me al gauw dat het
een andere vorm moest krijgen.
Dit had ermee te maken dat alles maken te pakken moet zijn en toegankelijk zijn voor iedereen in het groepje.
Ik heb onderzoek gedaan naar de
soorten escape-spellen die momenteel
op de markt zijn, zoals puzzelpost en
het escape room spel.
Uiteindelijk heb ik me laten inspireren
door de puzzelpost vanwege het gemak van samenwerken en de grootte
van het product.

Puzzelpost
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discriminatie
Oorspronkelijk wilde ik een product bedenken dat meerdere thema’s zou
bevatten. Denk aan discriminatie, de doodstraf, kindsoldaten, vluchteling
en een vrije meningsuiting. Vanwege de beperking qua tijd heb ik een
specifieke richting moeten kiezen. Uiteindelijk is dat discriminatie geworden, omdat het de meest voorkomende mensenrechtenschending is van
Europa (Amnesty, 2017). Daardoor neem ik aan dat de kinderen zich het
beste kunnen verplaatsen in dit onderwerp.

discriminatie

Discriminatie betekent eigenlijk het benadelen van een persoon op
bepaalde kenmerken die er eigenlijk niet toe doen (Amnesty, 2017). Er
zijn vele wetten die dit verbieden, maar helaas komt het nog steeds vaak
voor. Je ziet het bijvoorbeeld terugkomen in de Nederlandse Grondwet,
art. 1 GW (Maxius.nl, z.d.), maar ook in de Universele Verklaring van
Rechten van de mens.
Mensen kunnen onder andere gediscrimineerd worden op grond van
hun uiterlijk, geloof, leeftijd (=leeftijdsdiscriminatie), geslacht of seksuele
oriëntatie. De Holocaust is een voorbeeld waarbij discriminatie een grote,
maar ook heftige rol heeft gespeeld.
Wanneer iemand onterecht wordt benadeeld, maar het niet direct zichtbaar is, noem je dat indirecte discriminatie. Dit lijkt dus op het eerste
gezicht niet op discriminatie, maar door de situatie die er wellicht na
komt, blijkt van wel. Zo worden bepaalde groepen weleens geweigerd in
de discotheek, omdat ze “vol” zijn, maar wanneer zij weglopen, wordt de
rest van de rij toch toegelaten.
Bij directe discriminatie is het glashelder; iets of iemand is erg duidelijk
dat hij iemand op bepaalde kenmerken onterecht benadeeld.

Discriminatie kan veroorzaakt worden door vooroordelen. Die ontstaan
wanneer iemand een bepaaald beeld bij iets heeft; een stereotype. Dit
stereotype is niet meteen de werkelijkheid en kan zowel positief als negatief zijn.
Wanneer het een negatief stereotype is, valt dit onder een vooroordeel.
Het is immers een negatieve mening over iemand. Door dit vooroordeel
kunnen mensen bepaalde groepen anders gaan behandelen en dat kan
resulteren in buitensluiten en dus discriminatie.
Verder speelt mee dat een heleboel mensen angstig zijn voor nieuwe
dingen en daarom graag bij het “oude” willen blijven. Sommige mensen
hebben een versterkt gevoel van dit en hebben xenofobie. Deze fobie,
bang zijn voor buitenlanders, gaat vaak gepaard met discriminatie.
Ook schijnoorzaken kunnen discriminatie verergeren. Hierbij wordt namelijk een probleem op een al zwakkere groep afgeschoven terwijl de echte
oorzaak uit beeld blijft.
Een bekend fenomeen is het pesten op school. Hierbij wordt vaak niet
een bepaalde groep gepest, maar is vaak een specifiek persoon de dupe.
Dit gebeurt vaak, omdat de pesters daardoor zichzelf beter voelen.
Vrouwen worden ook nog in veel landen gezien als minderwaardig waardoor ze niet dezelfde rechten hebben als mannen, maar ook homoseksuelen worden in veel land niet geaccepteerd. In sommige landen is het
zelfs nog strafbaar. Verder is er ook nog veel onrust over het dragen van
een hoofddoekje en zijn er mensen die vinden dat zij meer belasting
zouden moeten dragen. Daarnaast zijn de politiecontroles momenteel
ook vaak in het nieuws. Ethische minderheden schijnen er namelijk vaker
uitgehaald te worden.
De gevolgen van discriminatie zijn ernstig. De benadeelde persoon in
kwestie voelt zich buitengesloten, kunnen de moed opgeven en last krijgen van sombere en boze emoties. Ook kan het voor toenemende spanningen zorgen tussen bepaalde groepen.
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concept
Uiteindelijk is concept 4.0 gekozen, omdat alle ontwerpcriteria daaraan
voldoen.

het concept

* Het is anders dan een stnadaard les, waarbij les- en werkboeken te pas
komen.
* Er is meer te doen dan lezen. Sterker nog, er hoeft heel weinig gelezen
te worden.
* De informatie wordt voornamelijk toegereikt door middel van filmpjes.
* Veel van de 21st century skills komen erin terug. Denk aan..
* Er is ruimte voor productief falen, want na het hebben van een verkeerde oplossing, heb je niet meteen een onvoldoende, maar heb je nog de
kans om je te verbeteren. De kinderen worden gestimuleerd om te onderzoeken en te proberen.
* Op de laptop zal worden gewerkt.
* Kinderen gaven aan dat ze het fijn vinden om een samenvatting, poster
of werkstuk te maken. Aan het einde van de escape room is het de bedoeling dat de kinderen een tekening en/of knutselwerk maken van wat
ze hebben geleerd.
* De uitleg wordt ondersteund met visueel beeld en/of mondelinge toelichting dat niet lang zal duren.
* 45 minuten krijgen de kinderen de tijd om alle raadsels op te lossen. Dit
valt dus binnen de 30-60 minuten. Daarna zal de tekening gemaakt worden en bepaald de leerkracht de tijd hoe lang ze ermee bezig mogen zijn.
* De prijs-kwaliteitsverhouding is prima, omdat er voor gekozen is om
in groepjes samen te werken. Hierdoor hoeven er bijvoorbeeld geen 24
mappen gemaakt te worden, maar 6. Daarnaast bevat het vrijwel alleen
papier waardoor het sowieso goedkoop kan blijven.
* Duurzaamheid is ook belangrijk en daarom wordt er gekeken naar duurzame/gerecyclede producten. Het papier heeft dan ook FSC-keurmerk,
omdat Biotop papier is gebruikt. Daarnaast wordt er rekening gehouden

met dat de andere producten zo lang mogelijk herbruikbaar zijn, zoals
bijvoorbeeld plexiglas.
* De video’s zullen gaan over bepaalde situaties uit de Tweede Wereldoorlog dus ook dat doel wordt behaald.
* Naast zulke video’s zal het ook filmpjes bevatten met situaties van het
heden.
* Al die filmpjes hebben 1 ding gemeen, namelijk dat het te maken heeft
met discriminatie.
* De informatie en de opdrachten zullen zo gemaakt worden dat het niet
te emotioneel belastend of te moeilijk is.
* Uiteindelijk moeten de leerlingen een persoonlijke les kunnen trekken
uit alle informatie en dat geven ze weer doen te tekenen.
De bedoeling is dus dat de leerlingen een soort escape room gaan doen,
maar voordat ze beginnen moet er natuurlijk een uitleg zijn. Deze wordt
gegeven door het hoofd van de organisatie D:U.I.V.E.N., omdat ze dan
meteen in het verhaal zitten en dus meer betrokken zijn. Als je namelijk
betrokken bent, voel je je enthousiast, gelukkig en vol energie; je concentreert je beter en hebt voeling met wat je doet en daardoor ben je
creatiever en beter in staat problemen op te lossen. Meer betrokken zijn
bij wat je doet, is de sleutel tot plezier, maar ook tot verbetering van je
prestaties (Style, 2011).
Nu de kinderen helemaal in de juiste sfeer zijn, gaan ze in groepjes zitten.
De bedoeling is dat de leerkracht vooraf al groepjes heeft bedacht om
alles zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen. Dit kan zij doen aan de
hand van de 9 bestaande rollen, volgens de website Escape Rooms Nederland (Escape Rooms Nederland, 2017). De groepjes moeten bestaan
uit 4 en maximaal 5 personen om iedereens kwaliteiten zo goed mogelijk
te benutten.
Nu iedereen in groepjes zitten, kan het echt werk beginnen. Elk groepje
slaat de map open en begint aan de inleiding. Zo weten ze precies wat ze
moeten doen, hoe ze naar de juiste website moeten en kunnen de tijd
zelf handmatig starten op de laptop.
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Om het overzicht zo goed mogelijk te bewaren zijn de grote opdrachten
opgedeeld in 4 doorzichtige dossiers. Alleen het dossier dat aan de beurt
is, hoeft op tafel te liggen en de rest kan in de map blijven. De bedoeling
is dat ze gezamenlijk zo snel mogelijk de raadsels en puzzels gaan oplossen.
Bepaalde codes kunnen ingevoerd worden op de laptop waarna een
video verschijnt dat informatie verschaft over discriminatie in de Tweede
Wereldoorlog en het heden. De filmpjes moeten volledig afgekeken worden, omdat aan het einde vaak iets staat dat ze nodig hebben.
Sommige opdrachten zijn iets moeilijker dan de ander en daarom kunnen
de leerlingen ook hints “kopen”. Dit doen ze op de laptop, omdat de tijd
op de laptop natuurlijk aan staat en een hint 30 seconden van hun tijd
kost.
Na elk dossier verschijnt er een deel van de eindcode en dat moet goed
worden onthouden.
Als alle dossiers binnen de tijd zijn opgelost, houdt het in dat de kinderen
alle eindcodes hebben, bestaande uit 4 cijfers. Zij moeten dat geheim
houden totdat iedereen klaar is.
Wanneer de tijd van iedereen op is, is het tijd om het klassikaal te maken.
De juffrouw neemt hierin de leiding. Ieder groepje moet zijn code bekend
maken en klassikaal nemen ze beslissing welke code het gaat worden.
Dit is toegevoegd om te voorkomen dat de klas het niet haalt. Het is
natuurlijk een feit dat een groepje de escape room niet volledig oplost.
Ze dragen dan toch nog iets bij door hun cijfers te zeggen, want dat kan
helpen bij het controleren van de andere codes. Verder kan een eindcijfer
alleen vrijgegeven worden als alles goed opgelost is, dus als 1 groepje de
escape room maar weet op te lossen, hebben ze eigenlijk al “gewonnen”
met zijn allen.
De code wordt ingevoerd door de juffrouw, zodat ze gezamenlijk in span-
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ning kunnen kijken of dat de code klopt of niet.
Na het invoeren van de code, is het de bedoeling dat de kinderen wat
gaan doen met hun opgedane kennis en mening. Tijdens de escape room
hebben de leerlingen namelijk vele situaties gehoord dat met discriminatie te maken heeft en waarschijnlijk kunnen ze er zelf ook een aantal
opnoemen.
Om te kijken of dat ze voldoende inzicht hebben gekregen, moeten ze nu
een tekening maken van een bepaalde situatie die zij belangrijk vinden.
Hiermee wordt bedoeld een situatie waarin discriminatie voorkomt en
dat zij graag anders zien. De manier waarop ze dat graag willen veranderen, tonen ze ook. Dit maken ze op een kleurplaat waar dus op getekend
kan worden, maar ze hebben ook de vrijheid om te knutselen.
Alle producten zullen geleverd worden in een grote, oude koffer, zodat
het nog echter overkomt voor de leerlingen en de juffrouw kan doen alsof
de koffer hier door de organisatie ‘s nachts is neergezet.

escape room

Het concept van de escape rooms is afgeleid uit computerspelletjes. Zo
heb je Crimson Room dat is 2004 op de markt kwam. Hierbij moest je
ook aan de hand van allerlei hints ook raadsels oplossen. Op dit spel is
dan ook de fysieke escape room gebaseerd alhoewel het eigenlijk al in de
jaren ‘80 bestond.

Momenteel zijn er al meer dan 1000 escape rooms in Nederland, maar
wat is het nou eigenlijk precies? Het heeft geen specifieke betekenis,
maar het houdt in dat je voor bepaalde tijd “opgesloten” zit in een kamer
of soms zelfs meerdere kamers. Die kamers hebben een bepaald thema
waaraan een verhaal verbonden zit. De bedoeling is dat je in groepsverband zo snel mogelijk alle raadsels moet oplossen om binnen de tijd de
kamer of kamers weet te ontsnappen. Die raadsels los je op door in de
kamer op zoek te gaan naar aanwijzingen. Vaak duurt een escape room
een uur.

Op een gegeven moment bedacht een Hongaar het concept om het in de
echte wereld na te bootsen. De eerste escape room werd dan ook in 2011
gepresenteerd en vond vaak plaats in vochtige kelders vol rommel en vuil,
om de ervaring van het compleet alleen en opgesloten te zijn te vergroten (Escape Rooms Nederland, 2020).

Doordat je echt even wordt ondergedompelt in een andere wereld en/
of tijd, beleef je als individu allerlei emoties. Blijdschap als je een raadsel hebt opgelost en dus weer een stap dichterbij bij het openen van de
kamer komt, maar ook angst en stress omdat er tijdsdruk achter zit. Je zit
dus echt in een soort emotionele rollercoaster.
Het leuke aan dit is dat je het in groepsverband doet en er dus nauw
samengewerkt moet worden. Goede communicatie is dus ook belangrijk
om op tijd te kunnen ontsnappen. Er zijn dan ook verschillende rollen.
Zo heb je de bedrijfsman, oftwel de leider van de groep die praktisch is
ingesteld, de brononderzoeker die graag luistert naar anderen en daarbij
ruimdenkend is, de plant die een grote denker is en over het algemeen
introvert is waardoor hij met verrassende inzichten komt, de monitor is
eerder bedachtzaam en kritisch en kan goed overzicht creëren, de vormer die presentatie- en doelgericht is kan daarmee mensen aan het werk
zetten, de voorzitter vat vaak samen wat iedereen wilt, de zorgdrager is
degene die veel oog voor detail heeft en perfectionistisch is, dan heb je
nog de groepswerker die weer zorgt voor de sfeer en conflicten kan oplossen en als laatste heb je de specialist die zich voornamelijk bezighoudt
met een specifiek onderdeel vanwege zijn kennis op dat gebied (Escape
Rooms Nederland, 2017).

Dit was dus het begin van de escape rooms en al snel werd het in veel
landen overgenomen. De kamers werden wel steeds vaker aangepast; de
kamers werden een stuk aantrekkelijker en er werd meer aandacht aan
besteed. Ook de diversiteit van thema’s werd uitgebreid.
Escape room vanuit huis
Momenteel zijn er nog meer varianten. Je kunt het namelijk ook thuis
doen met familieleden, maar het wordt door de corona-tijd ook steeds
populairder bij bedrijven om dat online als bedrijfsuitje te doen (Hart van
Nederland, 2021).
Ook zijn er al spellen van gemaakt, zoals Escape Room The Game. Deze
escape room raadsels zitten gewoon in een doos en kan dus thuis gespeeld worden. Daarnaast beschikken zij ook over vele thema’s waaronder prison break, the dentist en Jumanji.
In een doos zitten dan ook weer meerdere “rooms” waaruit gekozen kan
worden. Bijvoorbeeld prison break, virus, nuclear countdown en temple
of the aztec zit samengevoegd in een doos.
Elk afzonderlijk spel duurt ook een uur en zal gespeeld moeten worden
met minimaal 3 mensen. De leeftijd van het spel bedraagt dan ook 16 jaar
of ouder vanwege de moeilijkheidsgraad. De tijd zal worden bijgehouden
op de “Chrono Decoder” en zorgt ook voor een bepaalde sfeer en kan
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hints vrijgeven. Bij deze versie zitten ook sleutels en bij het gebruik van de
verkeerde sleutel zal er dan ook 1 minuut van de tijd afgaan.
Puzzelpost
Momenteel bestaat er ook puzzelpost dat ook aangeraden wordt aan
mensen die escape rooms leuk vinden. Er kan gekozen worden uit verschillende pakketten die na het bestellen, opgestuurd worden naar jouw
adres.
Elk pakket is anders, maar bestaat wel uit soortgelijke materialen. Denk
hierbij aan kranten, brieven en documenten die gevuld zijn met de raasdsels. Op dit moment heb je de mogelijkheid om te kiezen uit: Het Boekanier Dossier, ‘HET SPOOR VAN ABIGAIL’, Het Medusa Rapport, Het Wildeman Geheim en De Filomela Brieven.
Natuurlijk moet er hints beschikbaar zijn en die zijn terug de vinden op
hun website. Je kunt per onderdeel een hint selecteren waarna je keuze
krijgt om een aanwijzing te krijgen of de oplossing. Op deze manier kan
iedereen de puzzelpost uiteindelijk oplossen.

Escape room the game

De uiteindelijke oplossing dient ook op de website ingevoerd te worden.
Hiervoor moeten een aantal antwoorden te worden beantwoord waarna
je je gegevens ook kunt achterlaten. Dit is gedaan, omdat het personage
van de raadsels graag een bedankbrief wil sturen. Op deze manier voelt
het helemaal echt aan.

Puzzelpost

intro
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inleiding
De kinderen krijgen een filmpje te zien met daarop een man in uniform
waardoor het echt lijkt of dat het hoofd hun toespreekt. Hij beschrijft dat
wat de organisatie doet; namelijk discriminatie in Nederland tegengaan
om de vrede te bewaren.
Hij geeft een korte toelichting waarom ze hiermee zijn begonnen. De
reden is namelijk de Tweede Wereldoorlog, omdat er toen veel mis is
gegaan en dat ze dit in de toekomst willen voorkomen. Ze zijn dus volledig op de hoogte van alles wat er in Nederland speelt op het gebied van
discriminatie en hij vertelt daar dan ook kort over. Hier komen ook een
aantal wetten in naar voren.
Echter licht hij daarna toe dat er die week is ingebroken op hun hoofdkwartier en dat de duiven vastgezet zijn door de inbrekers. De duiven zijn
erg belangrijk binnen de organisatie, omdat ze dienen als boodschappers.
Zonder hen loopt alles mis en loopt Nederland gevaar.
Al dagen zijn ze bezig met het kraken van de code van de kluis, maar niks
mocht baten. Daarom zijn ze op zoek gegaan naar mensen buiten hun organisatie, omdat de tijd dringt. Het hoofd vertelt dat ze hebben gehoord
over de kwaliteiten van de kinderen uit de klas en dat ze daarom geselecteerd zijn voor deze missie.
De kinderen moeten zich dus van hun beste kwaliteit laten zien en de
code gaan kraken.
Hierna spreekt hij nog een noodkreet uit en valt de verbinding weg. Het
lot ligt nu in de handen van de kinderen.

dossier #1
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dossier #2
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dossier #3
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dossier #4
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website
De codes dienen gecontroleerd te worden en daarvoor wordt een website gebruikt. Daarnaast moet het ook mogelijk zijn om video’s af te
spelen en dat kan dan goed gecombineerd worden. Elke goede code per
dossier leidt meteen naar het goede filmpje. Ook kunnen hier hints opgevraagd worden in het menu. Op deze manier zien de kinderen overzichtelijker over welk onderdeel de hint gaat en zal ook meteen de tijd eraf
gehaald kunnen worden. De tijd is overigens te zien in de rechterbovenhoek en zal starten wanneer de kinderen op het beginscherm op “start de
tijd” klikken.

website

De website heeft vrijwel hetzelfde ontwerp als de rest van de escape
room, zodat het op deze manier meer een geheel wordt. Ook is er voor zo
min mogelijk knoppen gekozen, omdat de kinderen snel en gemakkelijk
door de website moeten kunnen navigeren.
De website is nog niet volledig af, maar via de onderstaande link is te zien
hoe ver de website is.
file:///Users/roosschweig/Documents/Website_ER/Begin_Pagina.html
De codes zijn te zien in Bijlage 8.
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video
Zoals al vaker benoemd is, worden er per dossier twee verschillende
video’s bekeken. Een filmpje gaat over situaties uit het verleden en het
andere filmpje gaat juist over het heden. Hiervoor is gekozen, omdat de
leerlingen zich steeds minder goed kunnen inleven in het verleden en het
op deze manier wat makkelijker te begrijpen valt.

video’s

Een van thema’s van de filmpjes gaat over het buitensluiten op de bepaalde plekken. Vroeger mochten Joden bijvoorbeeld niet naar het park,
bioscoop of de horeca. Hedendaags gebeurt dit nog steeds met bepaalde
bevolkingsgroepen. Zo worden soms mensen met een bepaalde afkomst
geweigerd in de discotheek.
Ook wordt de aandacht gelegd op kleding. Joden moesten vroeger verplicht een Davidster dragen om te laten dat zij Joods waren en daardoor
konden ze nog makkelijker benadeeld worden. Het dragen van een hoofddoek is dan niet direct verplicht in Nederland, maar er wordt wel degelijk
gediscrimineerd. Er zijn namelijk mensen die vinden dat mensen met een
hoofddoek meer belasting moeten dragen.
Het derde thema gaat over buitensluiten bij activitetiten. Ik was namelijk
geïnspireerd door een bepaalde uitspraak in de enquête. Een kind gaf aan
dat hij het vervelend vindt als hij soms niet mag meedoen tijdens de gym.
Dit deed me terugdenken aan gym vroeger. Het viel me op dat sommige
kinderen ook vaak als laatste gekozen werden en ik realiseer me dat dat
waarschijnlijk ook een gevoel van buitensluiten kan oproepen.
Ook homoseksuelen werden in de Tweede Wereldoorlog ontzettend
vervelend behandeld ondanks dat dat niet door iedereen erkend wordt.
Momenteel is dat ook in veel landen nog zo. Soms staat er zelfs de doodstraf op (Amnesty, 2017).
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STYLE: video
De video’s worden allemaal gemaakt in de stijl van whiteboard-animatie.
Dit houdt in dat tekeningen met de hand worden getekend op een whiteboard. Hierdoor ziet het filmpje er uniek en origineel uit waardoor de
aandacht van de kijkers meer getrokken kan worden. Het blijkt dan ook
dat dit voornamelijk aantrekkelijk is bij de jonge generatie (Donker Media,
z.d.).
Daarnaast wordt er weinig tot geen gebruik gemaakt van kleuren en dat
is een bewuste keuze. Het uiteindelijke doel is dat de kinderen een eigen
betekenis eraan gegeven en dat lukt niet optimaal als er veel kleuren
inzitten. Kleuren kunnen namelijk de beleving beïnvloeden. Verder schept
dit vertrouwen en zekerheid, omdat de animaties erg herkenbaar zijn
(Damen, 2018).
De filmpjes zullen gemiddeld een minuut tot anderhalve minuut duren.
Dit heeft te maken met het feit dat de kinderen al gedeeltelijk in spanning zitten en dus misschien graag door willen. Toch zal de tijd tijdens het
filmpje even stopgezet worden om de concentratie zoveel mogelijk te
behouden.
Verder blijkt uit verschillende onderzoeken dat kortere video’s resulterenin een grote publiek en daardoor is de opkomst van korte video’s in
opmars. Uit onderzoek van Vidyard, onder bedrijven die al gebruik maken van video in hun marketing, sales en support, blijkt dat 56% van de
video’s die afgelopen jaar gepubliceerd werden, korter zijn dan 2 minuten
(A. 2020a).

tekening
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logo/naam
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mindmap
Een logo en een bijpassende naam is ook een belangrijk onderdeel van een product of website. Daarom dat hier ook de nodige aandacht aan is besteed. Om
tot een geschikt logo te komen, moest er eerst bedacht worden wat het uiteindelijk zou moeten uitstralen. Het logo moet symbool staan voor vrede, omdat
dat het uiteindelijke doel is. Daarnaast is het ook belangrijk dat in het logo te zien is dat vrede ontstaat door samen te werken.
Onder het doen van deskresearch is een mindmap gemaakt, omdat zo alles wat overzichtelijker weergegeven kon worden.
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interview naam
Na het doen van onderzoeken en het maken van een mindmap kwam ik
tot de conclusie dat de “Duiven” erg interessant kon gaan zijn voor mijn
product. Maar voordat er een definitief besluit genomen kon worden,
moest eerst bekeken worden of dat mijn omgeving ook deze associaties
heeft met het woord.
Persoonlijk wilde ik een naam gebruiken dat gekoppeld wordt aan iets
positiefs en daarom vond ik duiven een goed woord. Toch is er voor de
zekerheid navraag gedaan bij de testgroep hoe zij het zien. Iedereen vertelde mij dat ze het koppelden aan iets positiefs.
Vervolgens was ik benieuwd welke drie woorden het eerst bij ze opkwamen bij het horen van het woord duiven. Hierop kreeg ik verschillende
antwoorden. Paloma werd een keer genoemd, vrede maar liefst vier keer,
maar ook poep, vliegende rat, vrijheid, tevredenheid, honger, vrij van
alles, motivatie, trouwen en vogel werd gezegd. Er is dus een aantal keren
vrede of iets wat erop lijkt genoemd dus toen nu toe lijkt het nog een
correcte keuze te zijn geweest.
Na het opnoemen van hun persoonlijke associaties was het tijd voor een
hele symbolische betekenissen van een duif. Een duif kan namelijk een
andere betekenis hebben bij de ene cultuur dan bij de andere.
Nog steeds werd vrede door iedereen gekozen en ook boodschapper
werd door 5 van de 6 testers benoemd. De helft koos liefde. Bescherming, nieuw leven na de dood en verbinding belandden samen de vierde
plaats. Uiteindelijk koos een persoon maar voor de associatie met de
heilige geest. De andere woorden, zoals vernieuwing, verzoening, reiniging, spoedig einde van de strijd, milieu, schepping, adem, partnerschap,
inzichten, ziel, vrouwelijkheid, moederlijkheid, dood en ongeluk zijn geen
een keer gekozen.

Als laatste moest iedereen het woord vrijheid koppelen aan kleur die zij
daar het beste bij vinden passen.
Hieruit is gekomen dat oranje het vaakst geassociëerd wordt met vrijheid,
gevolgd door de kleuren blauw, geel, paars en roze. Rood, groen, bruin en
grijs zijn echter 0 keer gekozen.
De conclusie is dus dat het woord duiven positief aanvoelt, voornamelijk
gekoppeld wordt aan vrede, vrijheid, boodschapper en liefde en dat vrede het best past bij de kleur oranje, volgens de testgroep.

Om een extra betekenis te geven aan de naam en het toepasselijker te
maken bij de vorm is er een variant op bedacht, namelijk D:U.I.V.E.N.
Op deze manier krijgt het een geheimzinnigere touch en een dubbele
betekenis: “Deskundigen: Uitstekend In Voorkomen Ernstige Noodsituaties.
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schetsen
Hand in hand = Samenwerken
Cirkel > rond = vriendelijk
Vleugels = vrijheid
Kinderen = toekomst, vrede

kleurkeuze
Uit de interviews is dus gebleken dat oranje het beste past bij de term vrede,
volgens de testgroep. Oranje zit precies in het midden van de twee kleuren
rood en geel. Uit onderzoek is gebleken dat oranje staat voor warmte, vriendelijkheid en speelsheid (Janssen, 2021). Maar ook balans en harmonie, het
vrolijkt op, bevordert genegenheid, rust, balans en straalt opgewektheid,
optimisme, hoop en welzijn uit (Color Navigator, z.d.). Daarnaast is oranje de
nationale kleur van ons land en zijn wij daar Nederlander trots op (Deoranjeartikelenshop.nl, z.d.).
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card sorting
Nu de kleur oranje bepaald was, moest de tint bepaald worden. Een lichte kleur kan immers iets anders uitstralen dan een donkere tint. Om de geschikte tint
te bepalen is er gebruik gemaakt van card sorting. Allerlei soorten tinten oranje, om precies te zijn 32, zijn zorgvuldig gesorteerd en uitgeknipt. Die kleuren
werden op een tafel gelegd boven een strook met drie woorden. Vastberadenheid, mysterieus en stimulerend zijn de drie kernwoorden dat de uiteindelijke
kleur oranje moet uitstralen. De bedoeling van card sorting dat een aantal personen drie kleuren moeten selecteren die zij het beste bij die woorden vindt
passen. Uiteindelijk zal naar alle antwoorden gekeken worden en zal er een lijst worden gemaakt van de meest gekozen gekleuren waardoor een duidelijke
overzicht ontstaat. Er zal ook aandachtig geluisterd worden naar de beargumentatie van die personen. Na die opmaak zal dan ook een definitieve kleur gekozen worden.
Hieronder is een afbeelding van de test. In totaal namen 7 mensen deel aan de test en heeft de een het via teams gemaakt en de ander op locatie.
In het schema hiernaast zie je de defintieve uitslagen. Kleur 29 is het
vaakst gekozen, gevolgd door kleur 27. Opmerkelijk is dat die kleuren niet
per se heel dichtbij elkaar liggen; kleur 29 is echt oranje, terwijl kleur 27
juist meer neigt naar rood.
De personen die voor de kleur 29 kozen, gaven aan dat ze die kleur voornamelijk associëren met vastberadenheid. Terwijl 27 juist gekoppeld werd
aan mysterieus.
Overigs werden lichtere tinten, zoals kleur 1 en 31, eerder gekoppeld aan
stimulerend. Meerdere personen koppelden dat namelijk aan positiviteit.
Uiteindelijk is voor de vaakst gekozen kleur gekozen, namelijk kleur 29.
Natuurlijk omdat die kleur het meest gekozen was, maar ook de beargumentent heeft een doorslaggevende rol gespeeld.
Het product moet namelijk wel positiviteit uitstralen, maar het moet ook
voldoende mysterieus blijven; anders wordt het effect wat bereikt moet
worden, minder goed behaald. Daarnaast is nummer 27 achteraf gezien
toch iets te rood. Rood kan namelijk erg opdringerig overkomen en geassociëerd worden met agressie. Een wat meer oranje kleur past daarom beter
in het totaal plaatje.
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style guide

style guide

kleuren

#eb7e39
R= 234 G= 125 B= 57
C= 4% M= 60% Y=82% K=0%
#000000
R= 0 G= 0 B= 0
C= 91% M= 79% Y=62% K=97%
K
#878787
R= 135 G= 135 B= 135
C= 47% M= 37% Y=37% K=17%
#ffffff
R=255 G=255 B=255
C=0% M=0% Y=0% K=
K=0%

typografie

Aa

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Bebas Nue
* Koptest
* Hoofdtekst

1234567890!@#$%^&*?(.,:;)

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Apple Chancery
* “geschreven” teksten

1234567890!@#$%^&*?(.,:;)
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style guide
vormen

“In vijf experimenten onderzochten Jiang, Gorn, Galli en Chattopadhay hoe de vorm van een logo invloed uitoefent op de
beoordeling van een product of dienst. Daarbij werd gekeken
naar verschillen tussen ‘circularity’ en ‘angularity’ (resp. ronde
en hoekige vormen). Het onderzoek toont aan dat ronde vormen
associaties als ‘zachtheid’ en ‘vriendelijkheid’ in ons brein activeren. Hoekige vormen roepen daarentegen associaties op met
‘stugheid’ en ‘duurzaamheid’. Dit komt overeen met bevindingen
uit eerder onderzoek. In 1921 stelde Lundholm vast dat mensen
eerder rechthoekige vormen tekenen bij het horen van woorden
als ‘cruel’ en ‘harsh’. Bij de woorden ‘mild’ en ‘gentle’ tekenden zij
eerder ronde vormen.” - (Team, E., 2021)

Wanneer je hier opklikt, zal het menu uitschuiven
aan de linkerkant

Alle afwerkingen zullen hoekig zijn

Wanneer je hier opklikt, zal het menu inschuiven
aan de linkerkant

style guide
fotografie

Foto op een zwarte achtergrond
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prototype
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testen , testen , testen
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testen prototype
Nu het protype grotendeels af is, is het tijd om te testen. Ondanks dat er
nog geen compleet werkende website is en kluizen, ben ik van mening
dat het prototype toch goed getest kan worden.
Alles wat op de website staat en het controleren van de codes kan ik natuurlijk ook vertellen. Daarnaast kan ik zelf dienen als de kluis; wanneer
de testers de goede code hebben, kan ik de juiste spullen aanreiken.
Ook de intro-video is nog niet volledig klaar, maar dat is ook na te vertellen.
De test werd afgenomen in de woonkamer, omdat hier de ruimte is en
het ook rustig was. De eerste test heb ik thuis afgenomen, de andere test
op locatie.
In totaal zijn er 3 kinderen getest die vervolgens opgedeeld waren in twee
groepen: een tweetal en een individu. Natuurlijk is dat niet helemaal volledig volgens het concept, maar ik ben van mening dat dat niks afneemt
van het resultaat of dat ze het begrijpen of niet.
De tijd wordt gestart nadat ze drie bladeren aan de linkerzijde van de map
hebben gelezen en ze een seintje geven dat ze er klaar voor zijn. De tijd
wordt bijgehouden op een mobiel.
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test 1.1

draaischijf. De draaischuif kostte ze veel tijd en daarom hebben ze voor
een hint gekozen. Na het laten zien, begrepen ze het wel, maar zag je
overduidelijk dat het alsnog niet overzichtelijk was. Op de draaischuif zijn
namelijk in twee rijen getallen te zien en daardoor wisten ze niet waar ze
hun code, 3000, moesten neerzetten.

De eerste testgroep, bestaande uit 2 kinderen, hebben er 50 minuten
over gedaan om het product te testen. De tijd werd gestart wanneer ze
de inleiding gelezen hadden en dus aan de dossiers begonnen. De test
is gedaan zonder het gebruikmaken van de website dus is de tijd op een
mobiel bijgehouden. Dit betekent dus ook dat de filmpjes tussen het
testen niet bekeken zijn. Hier is specifiek voor gekozen, omdat de focus
moest liggen op het spel en er een andere test zal plaatsvinden bij de
video’s. Daarnaast waren ook de kluizen niet aanwezig en was het de
bedoeling dat de kinderen de codes zouden opnoemen waarna ik zou
zeggen of dat de codes goed waren.

Wanneer de codes goed waren, vertelde ik wel telkens dat ze een filmpje
zou hebben gezien. Dit eerste filmpje zou eigenlijk eindigen met een bepaalde teks en daarin zou een code verstopt zitten. De tekst had ik daarom op een papier geschreven en schoof ik naar ze toe, zodat toch alles
volledig getest kon worden.

Al snel werd duidelijk dat niet alle opdrachten even makkelijk op te lossen
waren voor de kinderen. Dit is dan ook duidelijk terug te zien in het schema. Alles boven de streep verliep vrijwel vlekkeloos, terwijl de activiteiten
onder de lijn juist voor meer problemen zorgden.
Allereerst viel het op dat de leerlingen bij het openen van de map niet
wisten wat ze eerst moesten doen. In de dossiers kijken of eerst de informatie aan de linkerkant lezen? Na een korte uitleg werd dat dan ook
duidelijk voor ze.
Wanneer ze klaar waren met lezen, werd de tijd gestart en werd er
begonnen aan dossier 1. Alle spullen werden eruit gehaald en bekeken.
Het duurde even voordat ze een link konden leggen tussen de bepaalde spullen. Ook zagen ze het kruisje op de plattegrond relatief laat. Het
werken met de uv-lamp ging daarentegen wel goed; ze dachten gelijk aan
geheimschrift. De uiteindelijke code, die alleen te zien was met het licht,
viel ook niet meteen bij ze op, maar uiteindelijk zagen ze dat er 3000 in
de tekst “verboden voor Joden” stond. Het was kort onduidelijk wat ze nu
met die code moesten doen, maar al snel pakte een van de twee de

Nadat de tekst gelezen was, schoven ze het papier eigenlijk even weg om
naar de rest te kijken. Niet veel langer daarna besefte ze dat er toch wat
mee moesten doen en vonden ze de code voor de kluis.
In de kluis had eigenlijk een envelop moeten liggen met daarin een kaart
met gaten erin. Na het overhandigen van de envelop, opende ze het
meteen en begrepen ze dat die op de andere toegevoegde kaart in het
dossier moesten leggen. Op welke manier ze hem erop moesten leggen,
was even zoeken maar al snel hadden ze het door.
Deze leidde tot een nieuw filmpje dat afgesloten zou worden met een
deel van de eindcode; nummer 5. Ik had het nummer voor het gemak op
een briefje geschreven en ook weer aan ze gegeven. Dossier 1 was hierna
dus volledig afgesloten.
Dat dossier 1 afgesloten was, was kort onduidelijk voor ze. Maar na een
subtiele hint begrepen ze dat ze het op zij konden schuiven.
Dossier 2 ging was sneller, ondanks dat ze vrij lang bezig waren geweest
met de opdracht met de sterren. Ze begrepen namelijk meteen dat ze op
elkaar gelegd moesten worden, maar op welke manier ze dat moesten
doen, duurde even.
Na het vinden van de code, werd wederom verteld dat er een filmpje

afgespeeld zou moeten worden. Oorspronkelijk zou de video eindigen
met een rebus, dus die rebus heb ik dan ook op mijn laptop laten zien.
Deze loste ze gelukkig ontzettend snel op en werd er snel begrepen dat
ze de letters moesten gaan koppelen aan de cijfers op het blad. Wat ze
verder met die cijfers moesten doen, was een raadsel voor ze. Doordat ze
hardop nadachten, begreep ik goed wat er mis ging. Ze gingen namelijk
kijken of dat er een verband zat tussen de cijfers als je ze in een rij zou
plaatsen, ze gingen de getallen individueel optellen en ook het vermenigvuldigen ervan werd geprobeerd. Met een kleine hint lukte ze alsnog de
code te kraken.

De code leidde weer tot een filmpje en het eindcijfer 9.

Die code zou weer leiden tot een video en het eindcijfer 4.

Dat er in de woordzoeker nog een code verstopt zat, begrepen ze ook
gelijk. Opvallend was dat ze letters op dezelfde volgorde plaatsten als de
woorden, terwijl ik er zelf voor had gekozen om de letters op alfabetische
volgorde te zetten.

Deze keer begrepen ze wel dat ze het dossier konden sluiten en daar
konden gaan met dossier 3. Tot mijn verbazing deden ze de opdrachten in
een verkeerde volgorde. De bedoeling was namelijk dat ze de code van de
duiven zouden raden waarna ze vervolgens de kluis konden openen om
zo de volgende opdrachten op te kunnen lossen. Maar met veel inspanning lukte het ze om het gescheimschrift al te lezen. Dit leiden tot een
filmpje in plaats van de kluis.
Door deze interessante wending, ben ik erachter gekomen dat de opdrachten ook in een andere volgorde gedaan kan worden. Hierna begrepen ze wel dat ze iets met duiven moesten doen en het tweetal loste het
raadsel razendsnel op .
Met deze code werd weer een kluis geopend en lag er weer een gevulde
envelop klaar. Ook zou er op de computer hebben gestaan dat de volgorde 4>3>2>1 aanghouden moest worden. In combinatie met alle informatie begrepen ze meteen dat ze met de lineaal de weg van 4 tot en met 1
moesten volgen en dat dat weer voor een code zou zorgen. Het enige dat
anders ging dan verwacht, was dat ze vanaf het bolletje deden meten in
plaats van het stukje waar de speld in gestoken zat. Hierdoor kregen ze de
code 399 in plaats van 3599, maar door de verwarring rekende ik 399 ook
goed.

Dossier 4 werd geopend en de puzzel was heel snel opgelost. De code
“1378” kwam daaruit en werd weer denkbeeldig ingevoerd op de laptop.
De video zou weer eindigen met een code die ingevoerd zou moeten worden op het slot van de kluis.
Het openen van de kluis zou zorgen voor toegang tot de cryptex. Hierna
ging het tweetal meteen aan de slag met de woordzoeker dat door een
van de twee vrij snel opgelost was.

De code konden ze vervolgens invoeren op de cryptex en ze snapten dat
hij daarna open moest gaan. Dat er ietwat hard aan getrokken moest
worden, duurde wel even.
Na het openen, gingen ze meteen op zoek naar iets in de cryptex en dat
vonden ze dan ook. Wat er moest gebeuren was al snel duidelijk; de
kleuren moesten gemengd worden. Alleen de een vond het een vrijwel
onmogelijke opdracht, terwijl de ander de opdracht juist makkelijk vond.
De een vroeg dan ook aan de ander: “Hoe kun je dat nou weten?”. Gelukkig was een van de tweetal wel op de hoogte ervan en kon de code alsnog
vlekkeloos opgelost worden.
Met die code kon er weer een video ontgrendeld worden en het laatste
eindcijfer vrijgegeven worden, namelijk 1.
Ze hadden aan het eind van alle dossiers dus de eindcode 5491 en zouden dus de duiven kunnen bevrijden. Echter hebben ze er wel iets langer
over gehad dan zou moeten. De bedoeling is dat de opdrachten ongeveer
binnen 30 minuten gedaan moeten zijn aangezien er ook nog filmpjes te
bekijken zijn.
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tekening
Deze tekening is gemaakt door een van de kinderen. Persoonlijk vind ik het best goed weergegeven. Hij vertelde dan ook
dat hij graag zou willen dat iedereen samen kan leven en dat
niet iedereen in hoekjes geplaatst wordt.
Ik vind het mooi om te zien hoe er dus over gedacht wordt,
alleen hoe degene het zou doen, is niet getekend.

Dit kind geeft aan dat ze de discrimineren op basis van uiterlijk
graag wil voorkomen. Je ziet dan een meisje staan met een
hoofddoek en drie andere kinderen die haar uitlachen.
Ook dit voorbeeld sluit dus goed aan bij het onderwerp en
dit bewijst dat er wel degelijk over nagedacht wordt. Alleen
ook de “oplossing” voor dit probleem is niet weergegeven.
Wellicht moet er nog een keer naar de vraagstelling gekeken
worden.
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test 1.2
Het spel is nog een keer getest bij een persoon, omdat inzicht te krijgen
of dat hij met dezelfde onderdelen moeite heeft. Dit keer was het niet
de bedoeling om naar de tijd te kijken, omdat hij alleen was. Uiteindelijk
heeft hij er dan ook langer over gedaan dat de vorige testgroep.
Allereerst begon hij met de plattegrond en viel het kruisje voor hem ook
al snel op. De link tussen de foto’s en de plattegrond was dan ook snel
gemaakt. Het kiezen van de juiste foto duurde alleen even. Wat hij verder
met de foto moest doen, was even onduidelijk. Later greep hij dan ook
wel naar de uv-lamp en begon hij op de plattegrond en de foto’s schijnen
waardoor de code alsnog duidelijk werd voor hem. De code 3000 was
voor hem ook niet meteen duidelijk.
Hij linkte de code wel meteen aan de draaischijf, maar ermee werken ging
hem niet volledig goed af. Hij gaf ook aan dat het niet heel goed te lezen
was. Dat is ook wel logisch, want dit is echt nog een prototype en de tekst
was met potlood op een zwart blad geschreven. Daarnaast zaten de twee
rondjes niet precies goed op elkaar waardoor de cijfers soms een stukje
wegvielen.
De code leidde tot een filmpje dat afgesloten werd met een stukje tekst
waarin een code verstopt zat. Deze code raadde hij redelijk snel.
Met deze code kon hij de bijpassende kluis openen en de envelop in ontvangst nemen. In de envelop zat een kaart die op een andere kaart gelegd
moest worden. Dit begreep hij erg snel, waardoor hij weer een code had
die nodig was voor een video. Hierna had hij dan ook dossier 1 afgesloten.
Vervolgens begon hij aan dossier 2. Hij is een tijdje bezig geweest met de

sterren, maar het lukte hem uiteindelijk wel. De code van de sterren leidden weer naar de laptop, waardoor er een rebus vrij kwam. Het oplossen
van de rebus ging goed en de letters koppelen aan de cijfers ging vlekkeloos.
Alleen wat hij moest doen met cijfers was voor hem niet helder. Daarom
gaf ik hem al redelijk snel een hint, omdat de andere testgroep daar ook
even mee bezig was geweest.
Na het optellen, had hij de code en kon de code van het filmpje weer
gekraakt worden. Deze eindigde weer met een eindcijfer.
Nu kon hij beginnen met dossier 3. Het raadsel met de duiven ging op
zich best vlot; hij wist het te koppelen aan de foto van de kluis. Na het
oplossen, werden dan oook de spullen vrijgegeven. Hij heeft er even over
nadenken moeten denken wat hij als vervolgstap moest gaan doen, maar
uiteindelijk snapte hij dat het vergrootglas op de kaart gelegd moest worden. De code leidde dan ook naar het filmpje, maar de tip van het filmpje
begreep hij niet direct. Toen hij de cijfers van de morse code wist, wist hij
wel wat het verband was. Het meten ging dan ook goed waaruit de juiste
code kwam, de code van de video gekraakt was en hij dus het eindcijfer
kreeg.
Het laatste dossier, dossier 4, was dus nu aan de beurt. De puzzel loste hij
al gauw op en daarmee lukte het hem om de code voor de laptop te kraken. Wel was hij al een klein beetje gaan kijken op het blad van de woordzoeker. Op het scherm van de laptop zou een code verschijnen waarmee
hij de kluis kon openen en dus nieuwe spullen kon krijgen. Nu begreep hij
ook beter waarom de extra rij naast de woordzoeker was toegevoegd.
Nadat hij alle woorden had gevonden, zocht hij ook de bijpassende letters erbij en begon hij aan de cryptex. Het invoeren van de juiste letters
duurde wel even en de cryptex ging niet soepel bij hem open waardoor
dit extra tijd kostte. Echter vond hij het briefje wel meteen. Het laatste
raadsel wist hij helaas niet te kraken, omdat hij niet wist hoe de kleur
moest mengen.
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tekening
Bij deze tekening zie je een veelvoorkomende situatie. Hier
wordt iemand buitengesloten en dat valt natuurlijk ook onder
discriminatie.
Deze persoon geeft wel in de tekening aan dat hij er wat van
zou zeggen.
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Mijn product is bedoeld voor het onderwijs en zou een toevoeging moeten zijn bij de educatie van de bovenbouwleerlingen. Het zou dan ook ontzettend gaaf
zijn als mijn product echt ontwikkeld zal gaan worden. Daarom wil ik in de toekomst graag contact opnemen met allerlei organisaties.
Zo lijkt het me erg interessant om mijn concept te tonen aan de Anne Frank Stichting, omdat zij veel aandacht besteden aan lesmateriaal dat als toevoeging
op de normale les kan zijn. Daarnaast hebben ze ook een jongerenteam. Zij zetten zich voornamelijk in tegen discriminatie dus dit project sluit daar perfect op
aan.

aanbevelingen

Ik wil dan ook contact met ze gaan opnemen, zodat er een andere frisse, maar ook kritische blik naar mijn concept kan kijken.
Ondanks dat dit oorspronkelijk bedoeld is voor scholen kan het ook interessant zijn om bepaalde musea te benaderen. Vele scholen houden namelijk wel eens
hun schooluitje bij zo’n museum en dan kan dit erg interessant zijn voor me.
Bijvoorbeeld Bevrijdende Vleugels zou een goede optie zijn, omdat zij ontzettend veel leuke activiteiten aanbieden aan kinderen, jongeren en ouderen. Zo
hebben ze al een escape room voor ouderen dus een escape room gericht op kinderen zou een echte toevoeging zijn.

144

145

Na het doen van veel onderzoek is er een product ontstaan dat volledig aansluit bij de voorkeuren van de leerlingen. Er is rekening gehouden met emoties,
kleuren, relevantie, belangstelling, de bovenbouwleerling zelf en noem maar op. De onderbouwing hiervan is volledig terug te lezen in het volledige verslag.
Echter moet er nog wel naar een aantal puntjes gekeken worden om het gebruik van het product te bevorderen.

conclusie

* Draaischijf
* Het optellen van de cijfers van de rebus
* Overgang van de dossiers
* Het mengen van de kleuren
* Vraagstelling kleurplaat
* Website volledig afmaken
* Doos/koffer voor de escape room
* (intro)video’s afmaken
Hierna zal het product uiteraard nog een keer moeten worden getest, maar nu al kan er met volle overtuiging gezegd worden dat de onderzoeksvraag beantwoord is.
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bijlage 1: enquête

bijlagen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Wat is jouw geslacht?
Hoe oud ben jij?
Wat is jouw lievelingsvak?
Wat vind jij leuk aan dit vak?
Wat vind jij minder leuk aan dit vak?
Wat vind jij van geschiedenis? 1 ster = absoluut niet leuk, 10 sterren = heel leuk
Wat vind jij van leuk aan de geschiedenislessen?
Wat vind je minder leuk aan de geschiedenislessen?
Op welke manier krijg je geschiedenisles?
Welke manier van leren vind je het leukst?
Welke manier van leren vind je het minst leuk?
Hoe lang duurt gemiddeld één geschiedenisles?
Hoe zpuden de geschiedenislessen leuker gemaakt kunnen worden?
Hoe lang zou een een geschiedenisles volgens jou moeten duren?
Hoe zou jij het vinden als je een gescheidenisverhaal zelf kon beleven, bijvoorbeeld via een vr-bril?
Welke zintuigen wil jij geprikkeld hebben tijdens de geschiedenislessen?
Hoe worden de geschiedenislessen over 10 jaar gegeven, denk jij? Wat voor lesmateriaal is er dan?
Heb jij een familielid (die nog leeft) die de oorlog zelf heeft meegemaakt?
Ben je weleens in een oorlogsmuseum geweest?
Welk oorlogsmuseum was dat? Je mag meerdere musea opschrijven.

bijlage 2: persona

bijlage 3: test

bijlage 4: test

bijlage 5: test

bijlage 6: test

bijlage 7: test

bijlage 8: code
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel=”stylesheet” href=”ER.css”>
<title>D:U.I.V.E.N.</title>
</head>
<body>
<h1>START DE TIJD</h1>
<h9>KRAKEN JULLIE ALLE CODES, ZODAT DE DUIVEN OP TIJD WORDEN BEVRIJD?</h9>
<div class=”container”>
<a href=”code.html”>
<button class=”btn”></button>
</a>
</div>
<style>
body {
background-image: url(‘Duiven_BG.jpg’);
}
</style>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel=”stylesheet” href=”ER.css”>
<title>Page Title</title>
<script defer src=”https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.7/js/all.js”> </script>
<script>
function openSlideMenu (){
document.getElementById(‘menu’).style.width = ‘250px’;
document.getElementById(‘content’).style.marginLeft = ‘250px’;
}
function closeSlideMenu (){
document.getElementById(‘menu’).style.width = ‘0’;
document.getElementById(‘content’).style.marginLeft = ‘0’;
}
</script>
</head>
<body>
<!-- Display the countdown timer in an element -->
<p id=”demo”></p>
<script>
// Set the date we’re counting down to
var countDownDate = new Date(“2022 15:34:25”).getTime();
// Update the count down every 1 second
var x = setInterval(function() {
// Get today’s date and time
var now = new Date().getTime();
// Find the distance between now and the count down date
var distance = countDownDate - now;
// Time calculations for days, hours, minutes and seconds
var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60));
var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000);
// Display the result in the element with id=”demo”
document.getElementById(“demo”).innerHTML = minutes + “m “ + seconds + “s “;
// If the count down is finished, write some text
if (distance < 0) {
clearInterval(x);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “TIJD IS OP”;
}
}, 1000);
</script>
<div class=”container”>
<a href=”film_pagina.html”>
<button class=”btn2”>CHECK</button>
</a>
<div id=”content”>
<span class=”slide”>
<a href=”#” onclick=”openSlideMenu()”>
<i class=”fas fa-bars”></i>
</a>
</span>
<div id=”menu” class=”nav”>
<a href=”#” class=”close” onclick=”closeSlideMenu()”>
<i class=”fas fa-times”></i>
</a>
<h3>1 HINT = - 20 SEC</h3>
<a href=”dossier1.html”>Dossier #1</a>
<a href=”dossier2.html”>Dossier #2</a>
<a href=”dossier3.html”>Dossier #3</a>
<a href=”dossier4.html”>Dossier #4</a>
</div>
<style>
body {
background-image: url(‘achtergrond.jpg’);
}
</style>
<div class=”login-box”>
<div class=”textbox”>
<input type=”text” placeholder=”X X X X” name=”” value=””>
</div>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel=”stylesheet” href=”ER.css”>
<title>dossier1</title>
<script defer src=”https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.7/js/all.js”> </script>
<script>
function openSlideMenu (){
document.getElementById(‘menu’).style.width = ‘250px’;
document.getElementById(‘content’).style.marginLeft = ‘250px’;
}
function closeSlideMenu (){
document.getElementById(‘menu’).style.width = ‘0’;
document.getElementById(‘content’).style.marginLeft = ‘0’;
}
</script>
</head>
<body>
<!-- Display the countdown timer in an element -->
<p id=”demo”></p>
<script>
// Set the date we’re counting down to
var countDownDate = new Date(“2022 15:34:25”).getTime();
// Update the count down every 1 second
var x = setInterval(function() {
// Get today’s date and time
var now = new Date().getTime();
// Find the distance between now and the count down date
var distance = countDownDate - now;
// Time calculations for days, hours, minutes and seconds
var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60));
var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000);
// Display the result in the element with id=”demo”
document.getElementById(“demo”).innerHTML = minutes + “m “ + seconds + “s “;
// If the count down is finished, write some text
if (distance < 0) {
clearInterval(x);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “TIJD IS OP”;
}
}, 1000);
</script>
<h1>DOSSIER #1 HINTS</h1>

<style>
body {
background-image: url(‘achtergrond.jpg’);
}
</style>
<div id=”content”>
<span class=”slide”>
<a href=”#” onclick=”openSlideMenu()”>
<i class=”fas fa-bars”></i>
</a>
</span>
<div id=”menu” class=”nav”>
<a href=”#” class=”close” onclick=”closeSlideMenu()”>
<i class=”fas fa-times”></i>
</a>
<h3>1 HINT = - 20 SEC</h3>

<a href=”dossier1.html”>Dossier #1</a>
<a href=”dossier2.html”>Dossier #2</a>
<a href=”dossier3.html”>Dossier #3</a>
<a href=”dossier4.html”>Dossier #4</a>
<a href=”code.html”>Terug</a>
</div>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel=”stylesheet” href=”ER.css”>
<title>Page Title</title>
<script defer src=”https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.7/js/all.js”> </script>
<script>
function openSlideMenu (){
document.getElementById(‘menu’).style.width = ‘250px’;
document.getElementById(‘content’).style.marginLeft = ‘250px’;
}
function closeSlideMenu (){
document.getElementById(‘menu’).style.width = ‘0’;
document.getElementById(‘content’).style.marginLeft = ‘0’;
}
</script>
</head>
<body>
<!-- Display the countdown timer in an element -->
<p id=”demo”></p>
<script>
// Set the date we’re counting down to
var countDownDate = new Date(“2022 15:34:25”).getTime();
// Update the count down every 1 second
var x = setInterval(function() {
// Get today’s date and time
var now = new Date().getTime();
// Find the distance between now and the count down date
var distance = countDownDate - now;
// Time calculations for days, hours, minutes and seconds
var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60));
var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000);
// Display the result in the element with id=”demo”
document.getElementById(“demo”).innerHTML = minutes + “m “ + seconds + “s “;
// If the count down is finished, write some text
if (distance < 0) {
clearInterval(x);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “TIJD IS OP”;
}
}, 1000);
</script>
<h1>DOSSIER #2 HINTS</h1>
<style>
body {
background-image: url(‘achtergrond.jpg’);
}
</style>
<div id=”content”>
<span class=”slide”>
<a href=”#” onclick=”openSlideMenu()”>
<i class=”fas fa-bars”></i>
</a>
</span>
<div id=”menu” class=”nav”>
<a href=”#” class=”close” onclick=”closeSlideMenu()”>
<i class=”fas fa-times”></i>
</a>
<h3>1 HINT = - 20 SEC</h3>
<a href=”dossier1.html”>Dossier #1</a>
<a href=”dossier2.html”>Dossier #2</a>
<a href=”dossier3.html”>Dossier #3</a>

<a href=”dossier4.html”>Dossier #4</a>
<a href=”code.html”>Terug</a>
</div>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel=”stylesheet” href=”ER.css”>
<title>Page Title</title>
<script defer src=”https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.7/js/all.js”> </script>
<script>
function openSlideMenu (){
document.getElementById(‘menu’).style.width = ‘250px’;
document.getElementById(‘content’).style.marginLeft = ‘250px’;
}
function closeSlideMenu (){
document.getElementById(‘menu’).style.width = ‘0’;
document.getElementById(‘content’).style.marginLeft = ‘0’;
}
</script>
</head>
<body>
<!-- Display the countdown timer in an element -->
<p id=”demo”></p>
<script>
// Set the date we’re counting down to
var countDownDate = new Date(“2022 15:34:25”).getTime();
// Update the count down every 1 second
var x = setInterval(function() {
// Get today’s date and time
var now = new Date().getTime();
// Find the distance between now and the count down date
var distance = countDownDate - now;
// Time calculations for days, hours, minutes and seconds
var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60));
var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000);
// Display the result in the element with id=”demo”
document.getElementById(“demo”).innerHTML = minutes + “m “ + seconds + “s “;
// If the count down is finished, write some text
if (distance < 0) {
clearInterval(x);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “TIJD IS OP”;
}
}, 1000);
</script>
<h1>DOSSIER #3 HINTS</h1>
<style>
body {
background-image: url(‘achtergrond.jpg’);
}
</style>
<div id=”content”>
<span class=”slide”>
<a href=”#” onclick=”openSlideMenu()”>
<i class=”fas fa-bars”></i>
</a>
</span>
<div id=”menu” class=”nav”>
<a href=”#” class=”close” onclick=”closeSlideMenu()”>
<i class=”fas fa-times”></i>
</a>
<h3>1 HINT = - 20 SEC</h3>
<a href=”dossier1.html”>Dossier #1</a>
<a href=”dossier2.html”>Dossier #2</a>
<a href=”dossier3.html”>Dossier #3</a>
<a href=”dossier4.html”>Dossier #4</a>
<a href=”code.html”>Terug</a>

</div>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel=”stylesheet” href=”ER.css”>
<title>Page Title</title>
<script defer src=”https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.7/js/all.js”> </script>
<script>
function openSlideMenu (){
document.getElementById(‘menu’).style.width = ‘250px’;
document.getElementById(‘content’).style.marginLeft = ‘250px’;
}
function closeSlideMenu (){
document.getElementById(‘menu’).style.width = ‘0’;
document.getElementById(‘content’).style.marginLeft = ‘0’;
}
</script>
</head>
<body>
<!-- Display the countdown timer in an element -->
<p id=”demo”></p>
<script>
// Set the date we’re counting down to
var countDownDate = new Date(“2022 15:34:25”).getTime();
// Update the count down every 1 second
var x = setInterval(function() {
// Get today’s date and time
var now = new Date().getTime();
// Find the distance between now and the count down date
var distance = countDownDate - now;
// Time calculations for days, hours, minutes and seconds
var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60));
var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000);
// Display the result in the element with id=”demo”
document.getElementById(“demo”).innerHTML = minutes + “m “ + seconds + “s “;
// If the count down is finished, write some text
if (distance < 0) {
clearInterval(x);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “TIJD IS OP”;
}
}, 1000);
</script>
<h1>DOSSIER #4 HINTS</h1>
<style>
body {
background-image: url(‘achtergrond.jpg’);
}
</style>
<div id=”content”>
<span class=”slide”>
<a href=”#” onclick=”openSlideMenu()”>
<i class=”fas fa-bars”></i>
</a>
</span>
<div id=”menu” class=”nav”>
<a href=”#” class=”close” onclick=”closeSlideMenu()”>
<i class=”fas fa-times”></i>
</a>
<h3>1 HINT = - 20 SEC</h3>
<a href=”dossier1.html”>Dossier #1</a>
<a href=”dossier2.html”>Dossier #2</a>
<a href=”dossier3.html”>Dossier #3</a>

<a href=”dossier4.html”>Dossier #4</a>
<a href=”code.html”>Terug</a>
</div>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel=”stylesheet” href=”ER.css”>
<title>Page Title</title>

<div class+”videoWrapper”>
<iframe width=”800” height=”600”
src=”https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY”>
</iframe>
</div>

<script defer src=”https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.7/js/all.js”> </script>
<script>
function openSlideMenu (){
document.getElementById(‘menu’).style.width = ‘250px’;
document.getElementById(‘content’).style.marginLeft = ‘250px’;
}
function closeSlideMenu (){
document.getElementById(‘menu’).style.width = ‘0’;
document.getElementById(‘content’).style.marginLeft = ‘0’;
}
</script>
</head>
<body>

</body>
</html>

<!-- Display the countdown timer in an element -->
<p id=”demo”></p>
<script>
// Set the date we’re counting down to
var countDownDate = new Date(“2022 15:34:25”).getTime();
// Update the count down every 1 second
var x = setInterval(function() {
// Get today’s date and time
var now = new Date().getTime();
// Find the distance between now and the count down date
var distance = countDownDate - now;
// Time calculations for days, hours, minutes and seconds
var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60));
var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000);
// Display the result in the element with id=”demo”
document.getElementById(“demo”).innerHTML = minutes + “m “ + seconds + “s “;
// If the count down is finished, write some text
if (distance < 0) {
clearInterval(x);
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “TIJD IS OP”;
}
}, 1000);
</script>
<style>
body {
background-image: url(‘achtergrond.jpg’);
}
</style>
<div id=”content”>
<span class=”slide”>
<a href=”#” onclick=”openSlideMenu()”>
<i class=”fas fa-bars”></i>
</a>
</span>
<div id=”menu” class=”nav”>
<a href=”#” class=”close” onclick=”closeSlideMenu()”>
<i class=”fas fa-times”></i>
</a>
<a href=”dossier1.html”>Dossier #1</a>
<a href=”dossier2.html”>Dossier #2</a>
<a href=”dossier3.html”>Dossier #3</a>
<a href=”dossier4.html”>Dossier #4</a>
</div>

h1 {
color: #F7931E;
text-align: center;
font-family:’Segoe UI’, Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
font-size: 50px;
position: absolute;
top: 40%;
left: 50%;
transform: translate(-50%,-50%);
}
p{
color: rgb(255, 223, 223);
font-family:’Segoe UI’, Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
font-size: 20px;
position: absolute;
top: 55%;
left: 50%;
transform: translate(-50%,-50%);
}
.btn{
background: none;
padding: 100px 400px;
font-size: 20px;
position: absolute;
top: 38%;
left: 21%;
font-family: ‘Segoe UI’, Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
cursor: pointer;
margin: 10px;
}
.login-box{
width: 280%;
position: absolute;
top: 40%;
left: 38%;
}
.login-box input{
border: none;
outline: none;
background: none;
color: orange;
font-size: 90px;
width: 80%;
float: left;
margin: 0 10px;
}
.btn2{
background: transparent;
padding: 10px 40px;
font-size: 50px;
position: absolute;
top: 55%;
left: 41%;
font-family: ‘Segoe UI’, Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
cursor: pointer;
margin: 10px;
COLOR:#F7931E;
}

body {
font-family:’Segoe UI’, Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
overflow-x: hidden;
justify-content: center;
align-items: center;
min-height: 100vh;
}
.nav {
height: 100%;
width: 0;
position: fixed;
z-index: 1;
top: 0;
left: 0;
background-color: orange;
opacity:.9;
overflow-x: hidden;
padding-top: 60px;
transition: 0.7s;
}
.nav a {
display: block;
padding: 20px 30px;
font-size: 25px;
text-decoration: none;
color: #fff;
}
.nav a:hover{
color: white;
transition:0.4s;
}
.nav .close{
position: absolute;
top: 0;
right: 22px;
margin-left: 50px;
font-size: 30px;
}
.slide a {
color:black;
font-size: 36px;
}
#content {
padding: 20px;
transition: margin-left 0.7s;
overflow: hidden;
width: 100%;
}
h3 {
color:white;
margin-left: 13.5%;
}
iframe {
position:absolute;
top: 18%;
left: 23%;
}
.item {
padding: 10px;
}

button{
outline: none;
display: block;
border: 0;
font-size: 16px;
line-height: 1;
padding: 16px 30px;
border-radius: 30px;
background-color: orange;
color: black;
cursor: pointer;
top: 50%;
}
p{
color: orange;
left: 88.5%;
top: 1.3%;
font-size: 40px;
}
h9 {
color: #F7931E;
text-align: center;
font-family:’Segoe UI’, Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
font-size: 30px;
position: absolute;
top: 55%;
left: 50%;
transform: translate(-50%,-50%);
}

bijlage 9: nederlanders

