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Een ontdekkingstocht naar erfgoed  
Raymon Storm en Anouk Pullen 
i.s.m. Erfgoed Brabant 
 
Voorstellen: 
Wij zijn Raymon Storm en Anouk Pullen. We volgen de Pabo op de Fontys in Den Bosch. We zitten 
nu allebei in het 3e leerjaar. Het afgelopen half jaar hebben wij samen gewerkt aan de profilering. 
Ons project heet ‘Heusden’.  
 
Doelen:  
In dit project staan een aantal doelen centraal. We werken met vier vakken: geschiedenis, 
aardrijkskunde, drama en muziek.  
De leerlingen gaan in de geschiedenisles aan de slag met de Tweede Wereldoorlog. Hierbij is het 
doel dat zij weten wat er in Heusden is gebeurd m.b.t. de Stadhuisramp.  
Bij de aardrijkskundeles leren de leerlingen over monumenten. Het doel daarbij is dat ze weten 
welke soort monumenten er zijn, waarom er monumenten zijn en aan welke eisen een gebouw 
moet voldoen om een monument te worden.  
Muziek sluit hierbij aan. Het doel hierbij is dat de leerlingen een muziekstukje bedenken wat past bij 
een verhaal over monument ‘Kasteel Heusden’. Hierbij denken de leerlingen goed na welke sfeer ze 
willen weergeven met hun muziekstukje. Daarnaast leren de leerlingen wat grafische notatie is.  
De dramales sluit aan bij de geschiedenisles. Hier is het doel dat de leerlingen zelf een toneelstukje 
bedenken aan de hand van een stukje uit een dagboek. Ze 
spelen dit voor publiek (de andere leerlingen uit de klas). Er 
wordt extra gelet op de rolopbouw en de spel-elementen.  
 
Korte inhoud:  
Het project was onderverdeeld in 2 verschillende onderwerpen. 
Het eerste deel ging over de stadhuisramp in Heusden die heeft 
plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hier wordt het 
vak geschiedenis aan gekoppeld. Daarnaast hebben we hier het 
vak drama aan gekoppeld. De kinderen zijn in de huid gekropen 
van mensen die leefden tijdens de stadhuisramp in Heusden. 
Het tweede deel ging over monumenten. Dit hoort bij het vak 
aardrijkskunde. De kinderen hebben gekeken naar verschillende 
monumenten in Heusden. Tijdens muziek moesten de kinderen 
een verhaal verzinnen rondom een bepaald monument uit 
Heusden. Aan de hand van dit verhaal gingen ze een 
muziekstuk verzinnen die de sfeer van het verhaal liet horen. Bij 
zowel aardrijkskunde en geschiedenis hebben de kinderen 
gewerkt volgens het principe ‘onderzoekend leren’. Ze kregen 
van ons een korte instructie over het onderwerp. Daarna zijn ze 
in groepjes onderzoek gaan doen naar het onderwerp. Na de 
lessen gingen de kinderen een speurtocht doen door Heusden! 
Tijdens deze speurtocht komen ze onder andere langs de verschillende monumenten die in de les 
besproken zijn en nemen ze een kijkje bij het huidige stadhuis. Daarnaast komen ze nog langs een 
aantal andere plekken die ook kenmerkend zijn voor Heusden. Tijdens de speurtocht komen ook de 
vakken rekenen en taal terug. Als we terug kijken op het gehele project zijn we bezig geweest met 
erfgoed. Erfgoed is datgene wat voor een volgende generatie bewaard zou moeten worden. Door 
bezig te zijn met de verschillende monumenten en de gedenkplek voor de stadhuisramp is erfgoed 
teruggekomen in ons project.  
 
De samenwerking met je instantie en de meerwaarde/ opbrengsten daarvan: 
Wij hebben samengewerkt met Erfgoed Brabant. Floor Zwertbroek was onze contactpersoon hierin. 
Samen met haar hebben we op verschillende momenten contact gehad over ons project. Helaas 
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moest dit vanwege corona allemaal online gaan. We hebben vergaderingen gehad via Teams. 
Ondanks dat we Floor nooit in het echt hebben gezien, verliep de samenwerking wel erg soepel! In 
het begin heeft Floor ons uitgelegd wat Erfgoed is. Hierdoor konden wij Erfgoed een mooie plek 
geven in ons project. Erfgoed een plekje geven was een meerwaarde voor ons project! Toen ons 
project klaar was hebben we het gehele project ook naar Floor gestuurd. Vanuit Erfgoed Brabant 
kunnen zij dus ook gebruik maken van ons project.  
 
De opbrengsten van het project voor de leerlingen en de school: 
De leerlingen hebben het project met veel enthousiasme gevolgd. De doelen die wij per les en over 
het gehele project hebben gesteld zijn behaald. Dat is mooi om te zien. Daarnaast hebben we, 
zoals je al hebt kunnen lezen, het project opgezet vanuit de theorie van het onderzoekend leren. 
Vóór dit project hadden de leerlingen over het algemeen moeite met het doen van onderzoek. Na dit 
project hebben de leerlingen hier meer kennis over en zijn ze vooruit gegaan met met deze 
vaardigheid.  
Onze stageschool had al het idee om iets met Heusden te maken. Toen kwamen wij met ons idee 
en dus was dit een mooie meerwaarde voor de school. De leerkrachten van de bovenbouw hebben 
het project toegestuurd gekregen en kunnen deze zelfstandig uitvoeren.  
 
De opbrengsten voor jouw persoonlijke ontwikkeling:  
Dit project stond in het teken van vakintegratie. Het was de bedoeling dat je 2 vakken uitkiest en die 
met elkaar verweeft. Daarbij moeten rekenen en taal er ook in terugkomen. Wij hebben in ons 
project aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, drama, rekenen en taal terug laten komen. Wij 
hebben veel theorie uitgewerkt en hieraan gekoppeld. Daardoor hebben we geleerd hoe we 
vakintegratief kunnen werken. We zagen dat eigenlijk bijna alle vakken met elkaar te combineren 
zijn, mits je creatief bent.  
Erfgoed hadden we eerder nog niets mee gedaan en was helemaal nieuw voor ons. Daarom was 
het fijn dat we samenwerkten met Erfgoed Brabant die daar veel verstand van heeft. Floor heeft ons 
een boekje aangereikt met informatie over erfgoed. Denk aan 3 soorten doelen en 5 gouden regels 
voor erfgoed. Op die manier hebben we erfgoed op een verantwoorde wijze terug laten komen.  
Zoals we al aangaven hebben we veel theorieën uitgewerkt en gekoppeld aan ons project. Denk 
dan aan vakdidactiek, erfgoededucatie, leertheorieën en onderwijsvernieuwers. 
Ook hebben we geoefend met het contact leggen en onderhouden met externen. In dit geval 
Erfgoed Brabant. Helaas was dit allemaal online, maar hier hebben we juist veel van geleerd. We 
ontdekten dat het online contact maken eigenlijk erg makkelijk ging.  
Ook wij hebben natuurlijk veel samengewerkt met elkaar. Deze samenwerking verliep soepel door 
de goede communicatie. Je moet ervoor zorgen dat je korte lijntjes houdt en goede afspraken 
maakt en nakomt. Dit ging erg goed! 
Het contact maken met ouders is in deze tijd anders dan we gehoopt hadden. Daarom moesten we 
creatief zijn hierin. Dit is uiteindelijk goed gelukt. We oefenden met het mailen naar ouders en hoe 
we dit professioneel konden aanpakken. We kregen veel leuke en enthousiaste berichten van hen 
over de speurtocht en ons project. Hier hebben we allemaal op geantwoord en dit was een groot 
compliment op ons werk!  
Kortom, allebei hebben we veel geleerd en vooral met grote enthousiasme gewerkt aan de 
voorbereiding en uitvoering van dit project! Wat we gemaakt hebben kunnen we zeker nog eens 
gebruiken als wij zelf voor de klas staan! Een duurzaam project dus.  
 
Contact:  

Wil je meer weten over ons project, neem dan contact met ons op via:  

r.storm@student.fontys.nl 

a.pullen@student.fontys.nl 

Anouk Pullen en Raymon Storm 
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