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ERFGOEDEDUCATIE
Door Corrie Sonneveld en Monique den Broeder
Wie geboren en getogen is in de Hoeksche Waard kent vaak nog de gewoontes en
dialecten uit deze streek. Museum Hoeksche Waard herbergt veel voorwerpen die hier
in vroeger tijden gebruikt zijn. Dat is allemaal erfgoed. Dit erfgoed wil het museum aan
groot en klein tonen, dus ook aan kinderen. Als we hen met tradities, gebruiken en
zichtbare objecten in aanraking brengen, leren ze betekenis geven aan het verleden en
ook verbanden zien met onze tijd.
Om dit te realiseren is het belangrijk dat kinderen iets beleven. Door hen te prikkelen
met vragen, te laten onderzoeken en zelf bezig te laten zijn, doen ze informatie op en
krijgen ze een beter inzicht en meer kennis omtrent de lijnen van vroeger tot nu. Het
museum heeft programma's samengesteld voor groepen van het basisonderwijs:
erfgoededucatie.
Erfgoededucatie moet aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen. Kinderen van 4 jaar
hebben nog een klein tijdsbesef, maar 12-jarigen hebben meer herinneringen uit hun
eigen leven en een groter voorstellingsvermogen op basis van wat zij allemaal al geleerd
hebben. Daarom zijn er voor de basisscholen ook meerdere programma's, die elk voor
andere groepen bestemd zijn.
De programma's sluiten ook aan bij onderwerpen in de lessen op school, waardoor je
kunt zeggen: 'Boek dicht, klas uit'. In zo'n geval wordt niet de les van de methode
gevolgd, maar wordt de museumles daarvoor in de plaats gegeven.
Komend schooljaar is er een nieuw programma beschikbaar voor groep 5, 6 en 7: Met je
voeten in de aarde! Dit gaat over de drie waarden Hoeksche Waard, Krimpenerwaard
en Alblasserwaard. De museumles sluit goed aan bij aardrijkskunde- en
geschiedenislessen over het ontstaan van polders en inrichting van het landschap.
Ook voor het voortgezet onderwijs zijn er mogelijkheden in het museum. In het archief,
de genealogieafdeling en de bibliotheek kan informatie gezocht worden voor
werkstukken en scripties. In overleg met docenten kunnen onderwerpen uitgediept
worden en kan er achtergrondinformatie gezocht worden.
Op 6 september is er een leuke kindermiddag met als thema fotografie. Voor meer
informatie zie www.museumhw.nl geraadpleegd worden of een mailtje naar
info@museumhw.nl.

