


Bijgaande overzicht geeft een indruk van de educatie, zoals die tot op dit moment op Kasteel 

Heeswijk plaatsvindt.

Waar we naar op zoek zijn, is een digitale activiteit voor de bovenbouw van de basisschool 

( de groepen 6,7 en 8 ) waarbij de leerlingen tijdens een bezoek, bij voorkeur met twee of 

drietallen met een tablet interactief rondgaan. 

Dat betekent dus niet een rondgang waarbij de leerlingen digitaal naar een verhaal luisteren, 

maar een rondgang met opdrachten, vragen, stellingen, kijk- en keuzeopdrachten, fotografie 

verslaggeving en controlemogelijkheden.

Om dat goed te kunnen doen is zijn lessen vooraf ter voorbereiding noodzakelijk.



Educatie op Kasteel Heeswijk



kinderen t/m 12 jaar 



individuele bezoekers tijdens reguliere openingstijden

kinderen, die op kinderrondleidingen afkomen

gelegenheidsgroepen – verjaardag – feest - zomaar

schoolgroepen 1 t/m 8: themabezoek, schoolkampbezoek, wo bezoek

schoolgroepen 5/6/7/8 voor museumschatjes

schoolgroepen 6 voor een afsluitend leskistbezoek



thema’s - objecten - materialen



- de kasteelgebouwen

- het kasteel interieur

- de schandpaal

- afbeeldingen en miniaturen in de ijzertoren

- 3 minuten filmpje over de bouwgeschiedenis

- de sage van Kunegonde

- drie infobakken in de blauwe kast in de ijzertoren: 

belegering – strijdvlegels – 1944

- onderdelen van de leskist

- harnas en harnasdelen in de ridderzaal met ev. zwaard

- brasses

- kinderspeurtocht met handleiding en verhalen

- silhouet speurtocht

- opdrachtkaart Copijntuin

- rondleiding van Hans Offermans op website

- buitenrondleiding

- PP museumschatjes

- kleurplaten

-

- martelwerktuig??

- Pabo project met tablets ??



speurtochten - kindergidsen - schoolgidsen



individuele bezoekers

- 4/5 t/m 7 jaar: plaatjesspeurtocht 

- 8 t/m 12 jaar silhouet speurtocht (pl)

Afgifte in de winkel



kindergids

Kinderen t/m 7 jaar:

kinderrondleidingen
en schoolgroepen 1,2,3 en 4

zelfde kinder-achtige aanpak
met verhalen

bij kinder- en schoolgroepen

met plaatsjesspeurtocht als kapstok

invulling van de  rondleiding: 
eigen initiatief van de gids

afhankelijk  van leeftijd, achtergrond, aantal 
en tijdstip

overleg bij meer groepen tegelijk
over een zelfde inhoud

schoolgids

Schoolgroepen 5 t/m 8
( 8 t/m 12 jaar)

rondleiding met aangepast kasteelverhaal en 
gebruik van aanwezig educatief materiaal : 

3 leskistbakken in de blauwe kast in de 
ijzertoren, plaatjesspeurtocht, schilderij van de 
sage van Kunegonde, harnasdelen, kijkplaten, 

panelen, ijzertorenfilmpje e.d.

Museumschatjes

Project De Middeleeuwse Stad met 
kasteelbezoek

Buiten
ophaalbrug

gracht
poort
tuin

koetshuis
smid

ijzertoren

Binnen ( speurtocht)

Naar aanleiding van afbeeldingen 
op de plaatjesspeurtocht:

( met verhalen):

oorlog voeren
trouwen

schilderijen – foto
kleding - jonkvrouw

mode – souvenir
meubels – handwerk

boeken – internet
verlichting – vensterbank
mooie dingen bewaren

verdedigen – dikke muren
bijgeloof
hygiëne

behang en ramen

wat van ver komt verzamelen

tegels als vertelplaat

eten klaarmaken



leskist ‘De Middeleeuwse Stad’



1 - stad bouwen op vloerkleed 

2 - DVD met speelfilm  over leven in een

Middeleeuwse stad en een kasteel

3 -15 thema opdrachten met werkbladen,

dvd’s, kijkplaten en objecten

4 - Standenspel

5 - bezoek aan Kasteel Heeswijk

1   meten – bouwen
2   pelgrims – heilige plekken
3   de vieze stad – hygiëne – de pest

4   ambachten en gilden

5   eenmaal andermaal – ruilen – geld

6   kloosterleven – boeken

7   landman – boeren – verbouwen

8   houd de muur – belegering

9   stadsrechten – wetten – oorkondes

10 bestuur en straf

11 smulpapen en verzakken – eten

12 brandgevaar 

13 broek aan, wambuis uit – kleding

14 feest en muziek

15 kastelen en ridders – wapen - wonen

Scholen schrijven voorafgaand aan  een
schoolseizoen in en mogen de leskist

3 weken gebruiken



kasteelbezoek



museumschatjes



Museumschatjes 2016 van Erfgoed Brabant:  8 weken 
van 26 september t/m 25 november m.u.v. herfstvakantie

Voor de groepen 5-6-7-8

Geen rondleiding om de geschiedenis van het kasteel te beleven, maar een rondgang om naar 
‘schatten’te kijken, die in het kasteel te zien zijn.

Voorafgaand aan het bezoek hebben de leerlingen middels een toegezonden powerpoint al kennis 
gemaakt met een aantal schatten. Maken ze tijdens het bezoek dezelfde keuzes ?

Of zien ze nog andere mooie, bijzondere, zeldzame of waardevolle dingen.

Per dag ( m.u.v. maandag) worden 4 gidsen ingeroosterd.
Zij schrijven in op het digitale rooster

Door de provincie wordt 6000 euro vergoed( eenmalig – normaal 3500!!!!)
Voor dat bedrag kunnen maximaal 1500 scholieren ons kasteel gratis bezoeken?

Scholen melden uiterlijk 14 dagen van te voren aan





Op de volgende  dia’s zie je een paar schatten 
die wíj hebben gekozen.

Tijdens je bezoek aan het kasteel
zie je er nog veel meer.

Als je tenslotte aan het eind 
van de rondleiding bent, 

moet jij ook een keuze hebben maken!
Wat is jóuw kasteelschat? 

Of  heb je er meer?
Bedenk daarbij wel, 

dat je niet altijd voor iets moois 
hoeft te kiezen.

Ook als iets belangrijk is, 
of zeldzaam, 
of bijzonder,

of je ergens aan herinnert,
kan het een ‘schat’ zijn!



Educatie op Kasteel Heeswijk


