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Academiejaar 20xx-20xx  Jouw volledige naam 

Inleiding 

In deze bachelorproef wordt er een educatief pakket voorgesteld gericht tot het lager 
onderwijs – 3de graad. Vandaar volgende onderzoeksvraag: ‘Hoe maak je een educatief 
pakket rond de Eerste Wereldoorlog voor kinderen uit de derde graad van het lager 
onderwijs?’.  Dit educatief pakket zal kunnen gebruikt worden door leerkrachten om tijdens 
de (wereldoriëntatie) lessen gedurende één of twee weken (naargelang de beschikbare tijd 
en indeling van de lessen) rond de Eerste Wereldoorlog te werken. Er wordt steeds            
vertrokken vanuit de dagboekfragmenten van een kind uit die Eerste Wereldoorlog.  

Het doel is ook om gedeeltelijk af te stappen van het klassieke lesgeven door gebruik te 
maken van nieuwe werkvormen en leermiddelen. Via ICT in de lessen wordt er ingespeeld 
op de hedendaagse tendensen. 

Het is ook de bedoeling dat de kinderen zich kunnen inleven in het kind dat een eeuw 
geleden deze oorlog meemaakte. De Eerste Wereldoorlog kan je moeilijk op een ‘leuke’ 
manier gaan brengen bij kinderen. Deze oorlog heeft immers grote gevolgen gehad en 
kinderen dienen hier ook bij stil te staan en in te zien dat een oorlog geen lachertje is.  

We gaan van start met het bekijken van de bestaande en meest recente handleidingen die 
momenteel worden gebruikt1. We vragen ons hierbij af hoeveel aandacht er aan de Eerste 
Wereldoorlog wordt besteed. We willen ook weten of er al aparte bijlagen bestaan om rond 
de Eerste Wereldoorlog te werken.  

Dit jaar zal de Eerste Wereldoorlog vaak in de media komen aangezien deze 100 jaar 
geleden werd gestart. Als leerkracht speel je in op de actualiteit en integreer je dit in de 
lessen.  

Het is ook de bedoeling dat dit educatief pakket gebruikt kan worden voor de volgende 
jaren en niet enkel in het jaar (2014) wanneer dit actueel is en in de media komt. 

 

                                                
1
 Zie punt 1 en 1.1 



 

 

 

I Theorie 
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1 Vooronderzoek 
Vooraleer een lessenpakket zomaar in elkaar kan worden gezet moet je eerst weten wat er 
al op de markt is, hoe dit wordt aangepakt en wat er eventueel verbeterd kan worden. 
Daarom werden verschillende handleidingen wereldoriëntatie alsook een educatief spel, 
verschillende internetbronnen en musea onder de loep genomen. Wat bieden ze aan en 
hoe maken ze kinderen warm voor een ‘complex’ thema als de Eerste Wereldoorlog. 

1.1 Bestaande handleidingen 

Door verschillende handleidingen te doorpluizen krijgen we een beter beeld hoe een thema 
rond de Eerste Wereldoorlog aan bod komt in het lager onderwijs. We bekijken de lessen, 
handboeken, werkbladen,… van elke handleiding. 

Wij gaan hierbij kijken waar we op een vernieuwende manier aan de slag kunnen gaan.  

Voor dit onderzoek hebben we bestaande, meer recentere handleidingen doorgenomen en 
bekeken. 

 

 Mundo  (deel histo.mundo) 

5e leerjaar:   

Focusthema 1  gaat over “kinderen in alle tijden” (pagina 3 t.e.m. pagina 15 in het 
bronnenboek) In focusthema 5 vertellen de personages nog wat meer over de 
leefgewoonten (pagina 42 t.e.m. pagina 55). 

De lessen zijn opgedeeld in de volgende stukken: 

 Prehistorie (tot ongeveer 3800 v.C.) / de oudste tijden (tot ongeveer 800 v.C.) 
Het leven van Sterke beer en Lenige Linde.  

 Het leven van Cornelius en Aurelia 
Oudheid (van 3800 v.C. tot 500)/ de tijd van de Grieken en Romeinen (van 800 v.C. tot 
500) 

 Het Leven van Arnaud en Margaretha 
Middeleeuwen/ de tijd van burchten en steden (van 500 tot 1500) 

 Het leven van Willem en Grietje 
Nieuwe Tijden (deel 1) / de tijd van vorsten en ontdekkingen (van 1500 tot 1800) 

 Het leven van Celina en Clement 
Nieuwe tijden (deel 2) de tijd van de volkeren (van 1800 tot 1945) 

 Het leven van Lotte en Sander  
Onze tijd/ de eigen tijd (vanaf 1945) 
 

Conclusie: We zien dat de handleiding werkt vanuit het kind en de leeftijdsgenoot uit die 
tijd de kinderen aanspreekt over de leefgewoonten van toen (“ Hoi, hier woon ik, dit is ons 
huisje,…”). De opdrachten in het werkboek (pagina 11 en 12).: 

- Woorden ( patroon, spinnerij, beluik,…) verklaren 
- Prijzen vergelijken 
- Jaartal bij uitspraak noteren  

- … 
Over WO I specifiek wordt er niets gezegd. Deze handleiding spreekt de kinderen aan en 
probeert zo de interesse voor de onderwerpen naar zich toe te trekken. Ze maken weinig 
gebruik van verschillende werkvormen en weinig plaats voor inbreng van de kinderen.  
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6e leerjaar:   

In focusthema 1 (van pagina 3 t.e.m. pagina 16 in het bronnenboek) wordt er op dezelfde 
manier (via de verschillende personages) verder gegaan. Het gaat vooral over transport, 
wonen en milieu (de eerste milieuproblemen). 
In de periode van Celina en Clement (1800-1945) gaat het over de uitvindingen, de Titanic, 
de woonomstandigheden,… 
In focusthema 5 (van pagina 50 t.e.m. pagina 64 in het bronnenboek) gaat het vooral over 
belangrijke gebeurtenissen en figuren. Op pagina 62 staat een stukje over WO I (zie 
bijlage) 
In hun werkboek staat er een klein stukje over WOI dat de leerlingen moeten invullen (zie 
bijlage). Er worden een paar kernvragen over WOI behandeld (bv: Wat was de aanleiding 
tot de oorlog? Hoe raakte België betrokken? …) Er is telkens een klein stukje achtergrond 
info voor de leerkracht, maar volgens ons is dat een beetje beperkt.  Ook zien we hier dat 
er weinig verschillende werkvormen gebruikt worden en er weinig plaats is voor inbreng 
van de kinderen. 
 

 Piramide 
 

Zowel in het 5deals het 6e  leerjaar vinden we niets specifiek terug over de Eerste 
Wereldoorlog.  
 

 Werosignaal 
 

Zowel in het 5eals het 6e leerjaar vinden we niets specifiek terug over de Eerste 
Wereldoorlog. 
 

 De basis voor wereldoriëntatie 
 
5de leerjaar: hier vinden we niets specifiek terug over de Eerste Wereldoorlog. 

 
6de leerjaar: onder het stukje “Terug in de tijd” moeten de leerlingen Historische 
gebeurtenissen (waaronder WO I) kunnen situeren op de tijdsband (Werkboek 6b p.40-43). 
Als naverwerking wordt er gesuggereerd om de historische periodes onder de kinderen te 
verdelen en hen zelf een spreekbeurt te laten maken. De Eerste Wereldoorlog wordt hier 
enkel gezien in het domein tijd. De handleiding ziet dit als voldoende om het enkel als een 
gebeurtenis op de tijdslijn aan te duiden. 
Als suggestie kunnen leerlingen zelf een spreekbeurt maken rond dit thema wat we 
absoluut niet aanraden. Dit thema is te moeilijk en omvangrijk om als spreekbeurt te 
dienen. De kinderen zullen voor dit thema dan ook een afkeer krijgen en als ‘saai’ en 
‘moeilijk’ ondervinden omdat ze dit helemaal alleen moeten zien uit te leggen aan de klas.  
Daar komt nog eens bij dat er een overvloed aan bronnen te vinden is en veel van deze 
bronnen niet als volledig juist kunnen beschouwd worden.  
 

 Open Wereld  
 
5deleerjaar: Er wordt niets specifiek over WO I vermeld.  

 
6deleerjaar: over WO I specifiek wordt er niets gezegd maar het wordt wel vermeld  tijdens 
sommige lessen over uitvindingen. 
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 Curieuzeneuzen 
 
5deleerjaar: Er wordt niets specifiek over WO I vermeld. 

 
6deleerjaar: niets specifiek vermeld over WO I en WO II. Bij een inleiding van een les over 

Europa wordt er vooraf kort iets verteld over WO I en WO II. 
 
3de graad algemeen: snuffelboek tijd – een tijdsband met vermeldingen van o.a. Franse 

Revolutie, uitvindingen, Belgische Onafhankelijkheid,.. maar niets over WO I of WO II. 
 

 Mikado  
 
5deleerjaar: Er wordt niets specifiek vermeld over WO I. 

 
6deleerjaar: Niets specifiek gevonden in de handleiding  en in het bronnenboek van 

Mikado.  
Er is wel een aparte handleiding voor de derde graad : “De Wereldoorlog van Odon; 
dagboek van een frontsoldaat”. Hierbij zijn er bijhorende kijkplaten over het thema “De 
Wereldoorlog van Odon” (Zie bijlagen). 
Het pakket bevat ook een audio-cd en dvd met daarop de dagboekfragmenten van een 
volwassen soldaat waaruit vertrokken wordt. 
Er staat telkens bij wat je de leerlingen vooraf thuis kan laten doen, wat je als leerkracht  
klassikaal kan doen en hoe je het kan verwerken. In deze handleiding trachten ze 
leergebiedoverschrijdend te werken. Het staat in fel contrast met de andere handleidingen 
waar dan enkel het domein tijd aan bod komt.  
Zo wordt er niet enkel gebruik gemaakt van het domein tijd en pure feitenkennis, maar 
bijvoorbeeld ook van mens en maatschappij, muziek en aardrijkskunde. 
 

 Het Grote Geschiedenisspel  
 

Dit spel maakt geen deel uit van een handleiding maar kan eventueel wel worden gebruikt 
als onderdeel van hoekenwerk of naverwerking. 
Het spel gaat uit van 6 tijdsvakken; Oudste tijden, Oudheid, Middeleeuwen, Nieuwe tijd, 
Nieuwste tijd, Eigen tijd. Deze indeling wordt gebruikt in het katholieke onderwijsnet. 
 
Het tijdvak Nieuwste tijd (1800-1945) is onderverdeeld in 2 onderwerpen; burgers en 
stoommachines , wereldoorlogen. 
Bij de vragen over wereldoorlogen waren er specifieke vragen voor zowel WO I als WO II. 
Er waren beduidend meer vragen over WO II (45 vragen)dan over WO I (15 vragen). De 
vragen op deze kaartjes zijn op leerlingenniveau en kunnen zeker worden beantwoord na 
een les over WO I.  
Het viel ons wel op dat de vraagstelling niet altijd even accuraat noch correct is. Dit is wel 
belangrijk wanneer kinderen dit spel op zelfstandige  wijze willen spelen. 
(bv. Turkije mag niet gebruikt worden, wel Ottomaanse Rijk ) 
 
Vragen :  
1.    De oorlog duurde van … tot 1918. (1914) 
2. De landen die tegen elkaar vochten heetten de centralen en de …. (geallieerden) 
3. De centralen waren Oostenrijk-Hongarije, Turkije en …  (Duitsland) 
4. De geallieerden waren Rusland, Frankrijk en …  (Engeland) 
5. De oorlog begon met het doodschieten van de Oostenrijkse … in Sarajevo. 
(kroonprins) 
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Waar of niet waar :  
1.        België wilde neutraal blijven en weigerde doortocht te verlenen aan   
 Duitsland om Frankrijk aan te vallen. (Niet waar). 
2. De Amerikanen kwamen in 1917 de geallieerden helpen. (waar) 
3. De oorlog heeft ongeveer 1 miljoen doden gekost. (niet waar, 15 miljoen -> grote 
 oorlog) 
4. Duitsland kreeg de schuld van de oorlog. (waar-> veel betalen->aanl WO II) 
5. We vieren Wapenstilstand op 1 november. (niet waar-> 11 november) 
 
Zoek de fout :     
1.        WO I begon onder het koningschap van Leopold II. (Albert 1) 
2. Gans het land werd overrompeld door het Duitse leger, behalve West-Vlaanderen. 
 (enkel IJzervlakte ten westen van de stroom) 
3. De IJzervlakte overstroomde door de overvloedige regenval. ( door openzetten 
 sluizen) 
4. Aan de IJzertoren wordt elke dag de ‘Last Post’ geblazen ter ere van de 
 gesneuvelden. (aan de Menenpoort in Ieper) 
5. Op het einde van de oorlog stierven veel soldaten door bombardementen. 
 (gasaanvallen) 
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1.1.1 Conclusie bestaande handleidingen 

Algemeen hebben we ondervonden dat er weinig aandacht besteed wordt aan de twee 
Wereldoorlogen. Het valt op dat er in de meeste methodes wel wat aandacht besteed 
wordt aan de Tweede Wereldoorlog, waarbij ze de Eerste Wereldoorlog vaak als inleiding 
gebruiken. In de onderzochte methodes vinden we weinig tot niets terug over de Eerste 
Wereldoorlog.  

In meerdere handleidingen hebben we gemerkt dat de leerstof van de Eerste Wereldoorlog 
vooral beperkt is tot het aanduiden op de tijdlijn. Als er dan al iets te vinden is over de 
Eerste Wereldoorlog wordt er vooral rond de leergebieden taal en tijd gewerkt, en dus 
weinig vakoverschrijdend.  

Bij Mikado bieden ze wel een extra bijlage aan die volledig gewijd is aan de Eerste 
Wereldoorlog. Deze handleiding is duidelijk en trekt de aandacht van de kinderen door 
gebruik te maken van dagboekfragmenten in de vorm van luisterfragmenten. De lessen 
verlopen leergebiedoverschrijdend wat we belangrijk vinden om het thema goed tot zijn 
recht te laten komen. 
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1.2 Bestaande websites voor kinderen 

  

 http://www.kinderpleinen.nl/showPlein.php?plnId=138 

Via de site kinderpleinen.nl worden verschillende werkstukken, informatiebronnen, 
video’s,.. samengebundeld. Zo krijgen de kinderen een handig overzicht van wat er 
beschikbaar is. Dit is eigenlijk de site pleinderpleinen.nl maar dan gemaakt op kindermaat. 
Alles staat volgens onderwerp en eenmaal je jouw onderwerp hebt gevonden kan je aan de 
slag met het lezen, opzoeken, bekijken,.. en zoveel meer. 

De Eerste Wereldoorlog was er ook op terug te vinden, mooi gestructureerd en met 
duidelijke linken naar andere websites. Wanneer je doorklikt op één van de puntjes die er 
staan opgesomd krijg je een goed gestructureerde weergave van de feiten. De tekst wordt 
ondersteund door kaarten en/of illustraties. Er is ook heel wat videomateriaal te vinden op 
deze site.  

Wanneer je doorklikt op deze site staan ook heel wat moeilijke woorden uitgelegd in taal 
die verstaanbaar is voor kinderen. Deze site kan zeker door kinderen gebruikt worden voor 
opzoekwerk. Dit is geen site van overheidswege en gaat jammer genoeg ook niet over 
België in de Eerste Wereldoorlog.  

 

• www.kindereninbezetgebied.be  

Deze website toont kinderen hoe het was om honderd jaar geleden in hun eigen gemeente 
te leven. Het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt geïllustreerd aan de 
hand van origineel beeldmateriaal en pakkende getuigenissen. Via het luikje ’voor de 
leerkracht’ kunnen leraren van het 5e en 6e leerjaar aangepast materiaal vinden om dit 
thema in de les te bespreken. Deze website is ook de enige bron waarin er gewerkt wordt 
met dagboekfragmenten van kinderen uit die tijd. De thema’s zijn ook duidelijk en bruikbaar 
indien de kinderen iets willen opzoeken in het teken van een werkstuk of project. Er wordt 
deels leergebied overschrijdend gewerkt maar volgens ons kunnen er toch nog meer 
gebieden (denk aan: muzische vorming, techniek) bij betrokken worden. 

 

• www.nooitmeeroorlog.be 

Deze website staat nog maar sinds midden april online. Dankzij een contact bij Provincie 
West-Vlaanderen (Sophie Viaene) wisten we wel dat de site in opbouw was en werden we 
zelfs uitgenodigd om naar de officiële voorstelling ervan te gaan kijken. Op deze website 
kan je je als leerkracht registreren en een code kiezen waarmee je leerlingen op de site 
kunnen inloggen. Je kan er zowel voor het lager als het kleuteronderwijs terecht. Ze 
werken aan de hand van dagboekfragmenten van volwassenen. Bij elk dagboekfragment 
staan verschillende leergebiedoverschrijdende lessuggesties. Wij vinden de website heel 
gebruiksvriendelijk zowel voor kinderen als voor leerkrachten. Voor de leerlingen is er een 
mooie webquest2  uitgewerkt. De taal die gebruikt wordt, is soms iets te moeilijk en kon wat 
meer aangepast worden aan het niveau van kinderen.  

 

 

 

                                                
2
 Een activerende en interactieve lesvorm met onderzoeksgerichte opdrachten waarbij de informatie afkomstig 

is uit bronnen op  het internet. 
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• www.wo1.be/nl/home 

Deze interactieve website laat je kennismaken met Wereldoorlog I in de Westhoek. De 
centrale database omvat alle monumenten, sites, locaties, begraafplaatsen, ... in de 
Westhoek. Het is een zeer duidelijk overzicht wanneer je iets wilt bijwonen, bezoeken of 
meer informatie wilt over een bepaald onderwerp of over een bezienswaardigheid in de 
Westhoek.  

Zo vind je er alle belangrijke evenementen die herinneren aan Wereldoorlog I, een 
literatuurlijst, de musea en logies en andere interessante websites met uitgebreide 
historische informatie. 

 

• http://entoen.nu/eerstewereldoorlog/po 

Deze website richt zich zowel tot leerkrachten als leerlingen. Bij het deel voor de leerlingen 
wordt er nog een onderscheid gemaakt in niveau (2e en 3e graad). Er wordt een kort maar 
heel duidelijk overzicht van het verloop van De Eerste Wereldoorlog gegeven. De tekst 
wordt ondersteund door verschillende bruikbare filmpjes en kaarten. Onder de titel “er op 
uit” staan allerlei mogelijkheden voor leeruitstappen. Er zijn er enkele in België, maar 
aangezien het een Nederlandse website is staan er ook uitstappen bij in Nederland. Er 
wordt ook een ruim aantal suggesties voor kinder -en jeugdboeken gegeven. 

 

1.2.1 Conclusie bestaande websites voor kinderen 

Het internet bevat heel veel websites en er komen er elke dag nog bij. Er zijn tal van 
websites bekeken (zie bibliografie) maar hebben het beperkt tot wat er op het internet te 
vinden is voor kinderen. De bovenstaande sites zijn ons het meest bijgebleven omdat ze 
het interessantst waren met betrekking tot het onderzoek.  

Bij het begin van dit onderzoek waren ook enkele websites verouderd en dringend aan 
vernieuwing toe (bv. kinderwebhotel)3. We weten natuurlijk dat de feiten niet veranderen, 
maar we spreken van “verouderd” omdat er niet wordt ingespeeld op de actualiteit of op 
interactiviteit naar de leerlingen toe. We hebben deze website dan ook niet opgenomen in 
deze lijst. Toen we onlangs nog eens een kijkje namen op deze website werd er 
aangekondigd dat er vernieuwing op komst waren. Er waren ook plannen om nieuwe sites 
online te brengen in 2014 die ondertussen zijn uitgebracht en nader bekeken4.  

In het algemeen kan je stellen dat er heel wat websites zijn die informatie verschaffen over 
Wereldoorlog I, maar slechts enkele (goede) die zich richten tot kinderen.  

  

                                                
3
 Link naar de website:  http://kinderenwebhotel.be.previewmysite.com/WO_tijd/eerste_wereldoorlog.htm) 

4
 Bv. www.nooitmeeroorlog.be 



Ontwerpen van een educatief pakket rond Wereldoorlog I Pagina 17 van 137 

Academiejaar 2013-2014  Robin Van hamme, Tiana Vander Vreken 

1.3 Musea en wat bieden ze aan 

 In Flanders Fields Museum  (Ieper) 

Voor het lager onderwijs (vanaf het 4e leerjaar) werkt het museum een educatief pakket uit 
rond het "Droommuseum van Dre". Het pakket bevat volgende onderdelen: 

- Toelichting over het boek 'Droommuseum van Dre' 

- Een educatief aanbod rond het 'Droommuseum van Dre' 
- Tips om een klasbezoek aan het IFFM vlot te laten verlopen 

- Een leidraad bij een museumbezoek 
 

Je kan het pakket gratis downloaden op de website. (zie bijlage) Hier moet je dan als 
leerkracht wel alles verzorgen en zeker het museum zelf al eens grondig bezoeken 
alvorens je hier met je klas naartoe kan gaan.  
Je kan ook kiezen voor een bezoek aan het museum met een stille gids. Dit wil zeggen dat 
je een gids volgt en alles wat hij/zij zegt krijg je te horen door middel van een zendertje en 
een hoofdtelefoon. De rondleiding staat ook in het teken van het boekje: ‘Het 
droommuseum van Dre’. Per gids kunnen er maximum 25 deelnemers mee wat voldoende 
is om een volledige klas te kunnen begeleiden. 
Voor het bezoek/rondleiding is er eerst een workshop waarbij het verhaal, dat In Flanders 
Fields Museum probeert te brengen, op kindermaat wordt gebracht.  
Tijdens de workshop worden verschillende objecten uit het droommuseum van Dre naast 
authentiek materiaal gelegd. In combinatie met tal van getuigenissen wordt zo een 
inleidend verhaal op de Eerste Wereldoorlog gebracht. 
 

Arrangement Droommuseum van Dre: ‘Het Droommuseum van Dre’ wordt ook als 
dagprogramma aangeboden. Na een bezoek aan het museum, al dan niet met workshop, 
kunnen klasgroepen afzakken naar de Kinderbrouwerij op het Reningelstplein in Reningelst 
waar Wim Chielens een vervolg breit aan Dre z’n verhaal met een muzikale vertelling rond 
kinderen in oorlog. De Kinderbrouwerij vormt de ideale locatie voor een picknick wat ook 
belangrijk is wanneer je met een klas onderweg bent. 

 

 Memorial museum Passchendaele 

Dit museum biedt een educatief pakket aan voor leerlingen van het lager onderwijs.  Het 
pakket bestaat uit drie onderdelen: 

De educatieve handleiding kan aangekocht worden door gezinnen met kinderen of door 
leerkrachten om hun leerlingen doorheen het museum te leiden. Dit is geen 
museumhandleiding! Het is gewoon een aanvulling op wat er te zien is. De verkoopprijs is 
2 euro/boekje te gebruiken door de leerkracht in de klas als achtergrond voor een 
les(senreeks) over de Eerste Wereldoorlog. Werkblaadjes voor de leerlingen werden 
gemaakt om in de lessen in te vullen voor of na het museumbezoek. Het zijn geen 
werkblaadjes om in het museum zelf in te vullen.  

Er is een onderscheid tussen de opdrachten van eenvoudig tot moeilijk. De verkoopprijs is 
2,50 euro/bundel. Als de leerkrachten alles wensen aan te kopen (educatieve handleiding 
en werkblaadjes) dan krijgen ze hierbij de correctiesleutel en stoppen ze dit alles in een 
educatief mapje. Je kan alle onderdelen ook gratis downloaden op hun site (zie bijlage voor 
enkele voorbeelden).  
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De educatieve koffer is een ontleenbare koffer met tastbare voorwerpen, vooral voor de 
lagere niveaus. Het kan de kinderen helpen om bepaalde zaken te visualiseren en zich een 
beeld te vormen bij de begrippen die worden gebruikt tijdens de lessen.  

De werkbladen waren vooral gericht op 1 onderwerp van de oorlog namelijk wapens en 
soldaten aan het front. Hier spreek je een beperkt publiek aan onder de kinderen door 
enkel op deze aspecten van de oorlog in te spelen. Men probeert leergebiedoverschrijdend 
te werken in de opdrachten maar het komt er toch vooral op neer dat WO – 
mens/maatschappij en Nederlands het meest aan bod komen.  

 

 Talbot House  

Tien Verhalen van Talbot House 

Met deze bundel van tien authentieke en geïllustreerde verhalen kan je Talbot House 
daadwerkelijk in de klas halen. Stof genoeg voor een leesopdracht, een spreekoefening of 
een groepsgesprek. Maar bovenal een stevige inleiding op een bezoek aan Talbot House 
zelf. Je kan de Tien Verhalen vinden in de winkel van het museum. 

De tentoonstelling over het leven achter het front 

De permanente tentoonstelling toont hoe het dagelijkse leven er achter het front aan toe 
ging. De ruimte zou opgedeeld zijn volgens verschillende thema’s die elk op een unieke 
manier werden ingevuld. Enkele voorbeelden daarvan zijn de medische zorg achter het 
front, het kampleven van de soldaten en het hooghouden van de moraal. Om leerlingen 
aan te moedigen elk thema te verkennen heeft het museum heel wat begeleidend 
materiaal ontwikkeld. Je kunt alles op de website downloaden om het tijdens je bezoek te 
gebruiken of om het te verwerken in een leerlingenbrochure die je misschien voor je tocht 
door de Westhoek uitwerkt. 

Jammer genoeg is er op de site geen link gevonden om het materiaal te downloaden. 

fotozoektocht (vanaf 7 jaar) 

kruiswoordpuzzels (vanaf 10 jaar) 

hoekenwerk (vanaf 12 jaar) 

Voor het vak Nederlands werden enkele lessen uitgewerkt in de vorm van hoekenwerk. De 
leerlingen worden aangespoord de verschillende ruimtes en presentaties te ontdekken aan 
de hand van inleefopdrachten die worden uitgevoerd volgens de OVUR-strategie 
(oriënteren - voorbereiden - uitvoeren - reflectie). Een handige werkbrief zorgt ervoor dat ze 
de hele opdracht op elk moment kunnen overzien. 
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 Museum aan de IJzer 

Op deze website is er een onderdeel “educatief – lespakketten”, maar er is niets onder te 
vinden. Dit museum werd grondig gerenoveerd tijdens de jaarlijkse sluiting van november 
tot februari. Na contact met iemand van het museum werd medegedeeld dat er momenteel 
nog gewerkt wordt aan het lessenpakket en dit weldra online zal komen. Wanneer precies 
konden ze niet zeggen. 

 

 Hooge Crater museum 

Er wordt niets specifiek voor kinderen aangeboden. Dit museum is dicht bij het In Flanders 
Fields Museum gelegen. De collectie aan museumstukken is echter veel kleiner, en alles 
wordt dan ook ondergebracht in een zeer klein gebouw waar het moeilijk is om met grote 
groepen rond te wandelen.  

Je kan er ook geen gidsen boeken, de bijkomende uitleg (naast de bordjes en teksten) is er 
door middel van een stille gids (audiofragmenten die je via een headset kan beluisteren) 

 

1.3.1 Conclusie musea en wat bieden ze aan 

Naar onze mening is het In Flanders Fields Museum het beste museum om te bezoeken 
met de leerlingen. We hebben hier verschillende redenen voor. Ten eerste is het een 
museum dat goed heeft ingespeeld op de herdenking van 100 jaar de Groote Oorlog, het is 
dan ook tijdig vernieuwd. Die vernieuwing zorgde er ook voor dat ze nieuwe technologie 
(stille gidsen, polsbandjes die je bij verschillende kiosken kunt scannen voor meer 
uitleg,…) konden integreren doorheen het museum. Voor hun museumparcours “Het 
droommuseum van Dré” vertrekken ze vanuit de leefwereld van een kind. Dit in 
tegenstelling tot in andere musea waar de nadruk in de rondleiding én in de werkbladen 
meer lag op “soldaatje spelen”. Tot slot is het ook het museum dat het meeste aanbiedt 
naar kinderen en leerkracht toe.  
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2 Herinneringseducatie 

2.1 Definitie 

“Herinneringseducatie is werken aan een houding van actief respect in de huidige 
maatschappij vanuit de collectieve herinnering aan menselijk leed dat veroorzaakt is door 
menselijke gedragingen als oorlog, intolerantie of uitbuiting en dat niet vergeten mag 
worden.”5 

2.2 Inleiding 

Naar aanleiding van de herdenking 14-18, is het belangrijk om projecten rond Wereldoorlog 
I te ondersteunen. Hieronder worden enkele zaken waarmee rekening moet gehouden 
worden wanneer je werkt rond Wereldoorlog I.  

Herinneringseducatie steunt op 3 zeer belangrijke aspecten;  

 Kennis en inzicht 

 Empathie en verbondenheid 

 Reflectie en actie 

Het is echter niet de bedoeling dat elk project voldoet aan de verschillende elementen. 
Zeker in het basisonderwijs is dat niet mogelijk. Het is echter wel belangrijk om de 3 
aspecten steeds in het achterhoofd te houden bij het ontwikkelen van alle mogelijke grote 
of kleine projecten. 

2.3 Kennis en inzicht 

Kennis en inzicht zijn een belangrijke basis voor herinneringseducatie. Het doel hiervan is 
namelijk dat men de deelnemers aan de herinneringseducatie inzicht wil verschaffen in een 
bepaalde historische context.  

Niet alle informatie die je kan vinden over het verleden is even historisch correct. Let 
daarom op de betrouwbaarheid van je bronnen (bv. wie het maakte en waarom). Naast de 
informatie moet je ook letten op de taal die gebruikt wordt. Bij de veldslagen in de 
Westhoek tijdens WOI waren niet ‘Duitsland’ en ‘Engeland’ betrokken, maar het Duitse rijk 
en het Britse rijk (inclusief de toenmalige kolonies).  

Het is moeilijk om de geschiedenis te actualiseren. Het verleden herhaalt zich maar nooit 
op dezelfde manier. Leerlingen moeten dus niet alleen inzicht verwerven in de historische 
context maar ook gelijkenissen, verschillen of verbanden zien met vandaag. Door een 
verscheidenheid aan invalshoeken ( burgers, arbeiders, boeren, vrijzinnigen, … ) te 
gebruiken krijgen we verschillende perspectieven en dus een bredere kijk op de zaak.   

 

 

 

 

 Referentiekaders 

                                                
5
 Citaat van op de site www.herinneringseducatie.be  

http://www.herinneringseducatie.be/
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Om inzicht te krijgen in een bepaalde gebeurtenis kun je best zoveel mogelijk 
aanknopingspunten zoeken. Het is belangrijk hierbij rekening te houden met de leefwereld 
van de kinderen. Wanneer de kinderen nieuwe termen kunnen linken met beeldmateriaal 
wordt het voor hen inzichtelijker. 

 

 Hoopvolle verhalen 

Focus niet uitsluitend op de problemen van de oorlog maar zorg ook dat thema’s als vrede, 
solidariteit en vriendschap aan bod komen. Door te vertrekken vanuit de context van het 
dagelijkse leven kunnen we focussen op hoe mensen in hun situatie met problemen 
omgaan, welke oplossingen ze zoeken en vinden. Op deze manier bieden we een 
tegengewicht voor het eenzijdige, negatieve beeld dat veelal gegeven wordt. Dit beeld doet 
namelijk onrecht aan de eigenwaarde en levenskracht van veel mensen om zelf het hoofd 
te bieden aan moeilijke situaties.  

2.4 Historische empathie en betrokkenheid 

Bij empathie denken we vaak aan sympathie. We denken dat het goed is om ons te 
identificeren met personen uit het verleden. Toch is het hiermee oppassen geblazen: een 
leerling die emotioneel reageert, zal daarom geen lessen trekken uit het verhaal. Vanuit 
herinneringseducatie streven we daarom niet naar emotionele empathie maar naar 
historische empathie. Hierbij is het belangrijk om verschillen in waarden, opvattingen, 
geloofsopvattingen te erkennen en te begrijpen.  

 

Wanneer je werkt rond historische empathie moet je rekening houden met een aantal 
zaken. Zorg ervoor zorgen dat dit terugkomt in verschillende lessen waarbij je gebruik 
maakt van verschillende bronnen en werkvormen (bv. debatten, schrijfopdrachten, 
kringgesprekken). Gebruik de procedure van het hardop denken waarbij onderzoeksvragen 
de leerlingen helpen om zich te richten op bewijs en zich niet teveel laten leiden door 
emoties.  

2.5 Reflectie en actie 

Het uiteindelijke doel van herinneringseducatie is ‘actief respect’. Deze maatschappelijke 
doelstelling wil jongeren voorbereiden op actief burgerschap in de samenleving. De kennis, 
vaardigheden en attitudes die leerlingen via herinneringseducatie hebben verworven, 
zouden een tegenkracht moeten vormen tegen xenofobie, racisme, intolerantie, 
machtswellust, geweld, blind nationalisme en uitsluiting.  

Herinneringseducatie wil daarom leerlingen omvormen tot kritische en geëngageerde 
burgers, die bereid zijn om tolerantie en solidariteit uit te dragen, om individueel of collectief 
actie te ondernemen, indien zij zichzelf of anderen geconfronteerd zien met onrecht of 
respectloosheid.  

 

 

2.6 Leerplannen GO en OVSG 

Zoals ook vastgelegd in de eindtermen voor het Vlaamse onderwijs wordt 
herinneringseducatie gezien als een taak voor het secundair onderwijs omdat hiervoor een 
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basiskennis, een aantal vaardigheden en een zekere emotionele rijpheid nodig zijn. Die 
grondige basiskennis kan echter wel al worden gevormd in het basisonderwijs. Dit kan 
worden bereikt door te werken rond thema’s als uitsluiting, respect, oorlog, geweld, 
verdraagzaamheid,…  

 

2.6.1 GO 

Naast de rubrieken voorzien in de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen heeft het GO 
binnen het domein Mens en maatschappij drie educaties toegevoegd, nl. financiële 
educatie, mediaeducatie en herinneringseducatie. 

In herinneringseducatie werkt het GO actief rond collectieve herinneringen aan het 
menselijk leed, veroorzaakt door intolerantie, uitbuiting en oorlog. De focus ligt op tijdloze 
mechanismen als machtswellust, vooroordelen en xenofobie. De leerlingen leren de 
perspectieven van dader, slachtoffer en omstaanders herkennen. Via herinneringseducatie 
komt men tot actief respect. Verdraagzaamheid en het positief aanwenden van diversiteit 
zijn hierbij een hoeksteen.6 

De rubrieken uit de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen Mens en de rubrieken uit de 
ontwikkelingsdoelen en de eindtermen Maatschappij hebben in het deelleerplan Mens en 
maatschappij een andere indeling gekregen. Het GO verdeelt die rubrieken in 5 groepen 
van leerplandoelen. Elke groep van leerplandoelen is een werkveld. Binnen elk werkveld 
werden de leerplandoelen thematisch geordend. Wanneer we zoeken naar 
herinneringseducatie vinden we dit terug in het werkveld “ik en de samenleving”.  

  

 

 

 

 

 

 

Omtrent herinneringseducatie is dit alles wat we vinden in het leerplan van het GO. De 
lessenreeks is niet enkel opgebouwd rond dit stuk uit de leerplannen. Er is per les gekeken 
naar de leerplannen die het best erbij aansluiten.  

 

2.6.2 OVSG 

 

Herinneringseducatie werd niet teruggevonden in de leerplannen van het OVSG. Hiervoor 
werd in de leerplannen specifiek gezocht naar de zaken die in een derde graad betrekking 
hebben tot de  Eerste Wereldoorlog.  

In het lessenpakket werd per les bekeken welke leerplandoelen het best passen. 

                                                
6
 Bron : leerplan wereldoriëntatie GO 
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3 Vernieuwende aspect 

3.1 Vernieuwend aan het educatief pakket 

Door gebruik te maken van dagboekfragmenten geschreven door kinderen, onderscheidt 
deze handleiding zich van de andere. Het leven van een volwassene in de oorlog of van 
een frontsoldaat in de oorlog heeft weinig aanknopingspunten met de leefwereld van 
jongeren vandaag. Ze zien wel dagelijks beelden van oorlogen, geweld, honger en nog  
meer gruwelijke beelden maar er zelf met geconfronteerd worden is nog helemaal iets 
anders. Door met fragmenten van Alfons te werken zullen de kinderen beter begrijpen 
waarom hij zich zo voelt, wat hij denkt en doet, … 
 
Deze persoon schrijft ook op een manier die verstaanbaar is voor de kinderen. Ze 
begrijpen de taal en de (meeste) woorden die gebruikt worden. Zoals eerder vermeld zijn 
deze niet geëdit en maakt dat het extra interessant om mee te werken met kinderen.  
 
Wat deze handleiding nog onderscheidt van andere handleidingen is dat we niet 
plaatsgebonden werken. Vaak wordt in de handleiding gewerkt rond plaatsen 
(streekgebonden) of gemeenten en kan niet elke school hiervan gebruik maken omdat de 
plaats te ver verwijderd is van de school, niet de middelen om de plaats(en) te bezoeken, 
weinig aanknopingspunten met de achtergrond van de kinderen,…  
We geven wel tips rond interessante musea, plaatsen rond WO I of om met de klas eens 
op zoek te gaan in de eigen stad naar monumenten, plaatsnamen, straatnamen,… rond 
WO I, die dan eventueel bezocht kunnen worden.  
 
We proberen in onze lessenpakket zoveel mogelijk verschillende leergebieden aan bod te 
laten komen. De lessen reiken verder dan het domein WO tijd/maatschappij/mens in 
tegenstelling tot wat we in de meeste handleidingen gezien hebben. We betrekken ook de 
volgende leergebieden erbij: ICT, techniek (koken), wiskunde, WO- ruimte, Nederlands, 
muzische vorming, sociale vaardigheden en leren leren. We stappen in het lessenpakket 
gedeeltelijk af van het klassieke lesgeven, zo streven we ernaar dat leerlingen leren door 
doen. 
 

We hebben ervoor gekozen om in het lessenpakket met het programma Prowise Presenter 
te werken. Het is een interactieve manier van presenteren waarbij de leerlingen actief 
kunnen participeren en hun eigen inbreng in de les geven.7  
We hebben voor dit programma gekozen omdat we op die manier nieuwe media kunnen 
integreren in ons lessenpakket. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van nieuwe media in de 
klas een arsenaal aan mogelijkheden biedt en dat het variatie in de lessen brengt. De 
lessen worden op die manier ook visueler en interactiever. Bij de leerlingen zorgen nieuwe 
werkvormen of digitaal lesmateriaal voor meer aandacht, interesse en motivatie.  8 
  

                                                
7
 Meer informatie over het programma zelf is te vinden bij 3.4. 

8
 Bron: Vlaamse scholieren koepel. Verschillende discussiemomenten van VSK met scholieren en een     

bevraging bij 100 leerlingen over het thema (nieuwe media in de klas). 
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3.2 Werken met een dagboek 

 

Een thema als dit lijkt op het eerste zicht weinig aanknopingspunten te hebben met de 
huidige leefwereld van de kinderen. Wij trachten aan de hand van dagboekfragmenten van 
een 8-jarige jongen tijdens WOI die aanknopingspunten toch te vinden. 

In sommige handleidingen die we bekeken hebben werd er gebruik gemaakt van 
dagboekfragmenten. Deze waren echter nooit door kinderen zelf geschreven en 
behandelden ook niet echt de onderwerpen die kinderen aangaan. Door vanuit het kind te 
vertrekken, zullen de leerlingen zich sneller kunnen identificeren en zo gelijkenissen vinden 
met de personages uit het dagboek. We streven er namelijk naar om eerst de gelijkenissen 
te bespreken en nadien pas de verschillen. We wilden werken met authentieke 
dagboekfragmenten die effectief in die periode door iemand (bij voorkeur een kind) 
geschreven zijn.  

Op de CANON cultuurdag in Antwerpen hadden we gekozen voor workshops met als 
thema WOI. Op het einde van de dag stond er een lezing van Pieter Serrien9 op het 
programma. Hij vertelde dat hij zelf ook les geeft en dat zijn boek zeker gebruikt kan 
worden om aan de slag te gaan met kinderen. Daarbij vermelde hij ook dat de fragmenten 
uit zijn boek zeker gebruikt mogen worden voor educatieve doeleinden (“hoe meer hoe 
liever” zei hij zelfs). Hij vertelde dat hij dagboekfragmenten in zijn boek had opgenomen 
van een zekere Alfons Van der Heyden die op dat moment 8 jaar was. Volgens hem waren 
die fragmenten zeer geschikt om in de klas te gebruiken aangezien ze in heel duidelijke 
taal geschreven zijn en bijna niet geëdit werden.  

Zoals eerder vermeld hadden we reeds het idee om te vertrekken vanuit 
dagboekfragmenten. Door de lezing van Pieter Serrien hadden we meteen een houvast om 
mee aan de slag te gaan. We hebben dus specifiek voor dit dagboek gekozen om de 
volgende redenen:  

- De fragmenten zijn stuk voor stuk door de 8-jarige Alfons zelf geschreven, wat niet zo is 
bij de andere handleidingen die dagboekfragmenten gebruiken. 

 - We kunnen kiezen uit een 30-tal fragmenten, waardoor er dus ook verschillende thema’s 
aan bod komen en ruimte biedt voor leergebiedoverschrijdend te werken.  

- Er werd amper geëdit waardoor de fragmenten zeer authentiek zijn gebleven. 

- We hebben de toestemming om de fragmenten te gebruiken voor educatieve doeleinden. 

  

                                                
9
  Auteur van het boek “Oorlogsdagen” 
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3.2.1 Vereisten voor een goed (historisch) dagboek 

 

Voor een antwoord op deze vraag hebben we ons gericht tot Pieter Serrien aangezien hij 
als historicus en schrijver tal van dagboeken onderzocht heeft.  

Ik citeer zijn antwoord op onze vraag “Wat is een goed (historisch) dagboek?”: 

“Ik zou niet spreken van een 'goed dagboek'. Je moet vooral beseffen dat elk dagboek heel 
erg subjectief is. Dat is trouwens geen hindernis, maar een kans. Mijn mening als historicus 
is dat we ons soms te veel blindstaren op onze drang naar objectiviteit en dat op die 
manier de gewone verhalen geen kans meer krijgen.  

Daarom kan een dagboek net gebruikt worden om eens een ander licht te werpen op een 
gebeurtenis zoals WOI. Maar je moet je bewust blijven van die subjectiviteit, je mag ze 
vooral niet ontkennen. Alfons heeft zijn dagboek in de jaren zeventig herschreven, wat het 
egodocument al wat onbetrouwbaarder maakt. Bovendien was hij maar één van de zeven 
miljoen Belgen die de Eerste Wereldoorlog meemaakten. Hij schreef vanuit zijn nogal 
kinderlijke perspectief. Hij wist - net zoals de andere dagboekschrijvers - ook heel goed dat 
zijn notities ooit gelezen zouden worden.” 

Voor een goed dagboek hebben we ook gekeken naar persoonlijke verhalen die de lezer 
helpen om de feiten en gebeurtenissen beter te kunnen kaderen.  
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3.3 Toetssteen als checklist 

3.3.1 Inleiding 

Voor het maken van een handleiding werd ‘Toetssteen 14-18’10 als checklist gebruikt. Deze 
werd speciaal opgesteld om mensen die een project rond de Eerste Wereldoorlog willen 
opstarten, te begeleiden. We spreken van een checklist omdat er eerst al lessen werden 
uitgewerkt en die dan onderworpen werden aan de criteria uit de Toetssteen.  De 
Toetssteen bevat 3 belangrijke aspecten van herinneringseducatie en werd samengesteld 
door een divers team van erfgoedmedewerkers, experten, leerkrachten,… Hieronder wordt 
een duidelijke weergave gegeven van hoe die aspecten aan bod komen in deze 
handleiding. 

3.3.2 Kennis en inzicht 

 
We hebben eerst en vooral gezorgd dat de feiten die terugkomen in de handleiding 
historisch correct zijn. Zo spraken we eerst over Duitsland en Engeland, nadien werd dit 
aangepast naar Duitse Rijk en Britse Rijk.  
Bij een onderwerp als dit is het ook belangrijk dat er correcte bronnen gebruikt worden. Zo 
werd er op toegezien dat de kinderen tijdens de les ‘Op onderzoek’ gebruik maakten van 
diverse betrouwbare bronnen.  
 
In de handleiding werden ook zoveel mogelijk verschillende insteken gebruikt. Op die 
manier vinden de kinderen verschillende aanknopingspunten bij hun voorkennis en kunnen 
ze het thema kaderen in een ruime context. Zo werd er leergebiedoverschreidend gewerkt 
in de lessenreeks.  
 
Zoals aangeraden werd hebben we ook gebruik gemaakt van een lexicon11. In de 
handleiding wordt er gewerkt met ‘woordmuurkaartjes’ om moeilijke woorden te verklaren. 
De leerlingen kunnen er ook afbeeldingen bijhangen zodat ze zich de betekenis van het 
woord beter kunnen onthouden en in een context kunnen plaatsen. 
 
Tenslotte werd er ook gezorgd dat er niet enkel vertrokken wordt vanuit problemen maar 
vanuit het dagelijkse leven en hoe mensen met die problemen omgaan. Het grootste 
voorbeeld hiervan is het dagboek12 van Alfons waarin vertrokken wordt uit het dagelijkse 
leven van een jongentje uit een arbeidersfamilie.  
 

3.3.3 Historische empathie en betrokkenheid 

 

Er werd gezorgd voor een personage dat ongeveer dezelfde leeftijd had als onze 
doelgroep wat ook aangeraden werd in de Toetssteen. Op die manier kon er vanuit 
gelijkenissen vertrokken worden, nadien gaat het pas over verschillen.  

                                                
10

 Zie punt 2 Herinneringseducatie 
11

 Woordenschatlijst 
12

 Zie punt 3.2 werken met een dagboek 
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Een voorbeeld uit het werken met het dagboek van Alfons: Gelijkenis: Leeftijd, uitkijken 
naar de schoolvakantie. Verschil: schoolvakantie begon toen pas op 1 augustus, de 
gezinssamenstelling want het gezin bestond uit 11 personen. 

Historische empathie wordt in de handleiding geleidelijk aangebracht. Eerst en vooral komt 
het dagboek in elke les terug. Er wordt dus niet verwacht dat de leerlingen vanaf het eerste 
fragment meevoelen met de situatie van Alfons, dat vergt namelijk wat meer oefening. Er 
worden in het lessenpakket ook verschillende werkvormen gebruikt om tot historische 
empathie te komen13. De leerlingen worden in de les ‘Op onderzoek’ gestimuleerd om 
antwoorden te zoeken op verschillende onderzoeksvragen. Daarbij moeten de leerlingen 
zich richten op bewijs en zich niet te veel laten leiden door emoties. Bv: bij het onderwerp 
‘dieren in WOI’ zoeken ze naar de functie van de dieren, en laten ze zich niet leiden door 
het dierenleed’. 

In de handleiding werd niemand aangeduid als ‘slechte’ of ‘goede’, maar werd er een 
objectief beeld geschetst. Betrokkenheid bij historische gebeurtenissen vertrekt ook vanuit 
de aandacht voor de individuele keuzevrijheid. Zo moeten de leerlingen in de les ‘Vluchten’ 
ook eens nadenken over het dilemma: “Vluchten van thuis, wat neem ik mee? Waarom?”. 

In de Toetssteen raad men ook af om gebruik te maken van choquerende beelden. Het is 
belangrijk om passend beeldmateriaal te selecteren. Daarom wordt er in de handleiding 
enkel gebruik gemaakt van beeldmateriaal dat past bij de doelgroep.  

In het kader van betrokkenheid is herdenking een belangrijk punt. Daarom is ‘herdenking’ 
een van de thema’s uit de les ‘op onderzoek’. De leerlingen kunnen dit thema dan zelf 
uitwerken.  

Over re-enactment14 hadden we vooraf al onze bedenkingen. Kan je het echte lijden en de 
gruwel van toen wel laten herbeleven? En is dat wel verantwoord naar de emoties van de 
leerlingen toe? In de Toetssteen gaven ze veel valkuilen aan voor dit onderdeel. Daarom 
werd het ook niet opgenomen in het lessenpakket.  

 

3.3.4 Reflectie en actie 

 

Bij reflecteren komt ook vaak het onderwerp ’mensenrechten’ aan bod. Dat onderwerp 
werd niet specifiek in onze handleiding opgenomen, we verwijzen hiervoor naar de 
bachelorproef van Jelle en Joachim15.  

Het is ook belangrijk dat de leerlingen de lessen rond de Eerste Wereldoorlog niet zomaar 
slikken, maar dat ze zelf actief op zoek gaan naar wat geleerd kan worden. Dit uit zich het 
best in de les ‘op onderzoek’ waarin de leerlingen via zelfgekozen deelonderwerpen 
bepalen wat er geleerd kan worden. Omdat er gebruikt gemaakt wordt van de Jig-saw-
methode gaan de leerlingen ook reflecteren over hun informatie in de expertgroepen.16 

In het lessenpakket is er ook plaats voor onderzoek in de eigen omgeving. Zo werd er de 
tip gegeven om zelf eens op zoek te gaan wat er in de buurt van overblijfselen rond de 
Eerste Wereldoorlog te vinden is. Bijvoorbeeld: tips voor leeruitstappen. Zo komen ook de 
dingen die buiten de klasmuren reiken aan bod.  

 

                                                
13

 Zie punt 4. 
14

 Het naspelen of uitbeelden van historische gebeurtenissen. 
15

 Educatief spel rond WOI gebaseerd op de mensenrechten.  
16

 Voor meer informatie zie praktijkgedeelte => lessenpakket  => les 3 ‘op onderzoek’ 
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3.4 Prowise Presenter 

3.4.1 Wat is ‘Prowise Presenter’ en wat kun je ermee? 

Prowise Presenter is een digitaal programma waarmee je prachtige en leerzame 
presentaties kunt maken die je kunt gebruiken bij het geven van een les. Met behulp van 
dit programma kun je een krachtige, rijke en interactieve leeromgeving creëren. Het is 
mogelijk om zelf een les te ontwerpen, maar je kunt als leerkracht ook gebruik maken van 
bestaande lessen, die gemaakt zijn door andere leerkrachten. Ideaal als je onverwachts 
een les moet geven of als je gewoon snel een les op wilt starten. 
 
Binnen dit programma zijn er veel mogelijkheden, zo kun je bijvoorbeeld filmpjes of 
afbeeldingen toevoegen, maar ook andere tools die een meerwaarde kunnen bieden aan je 
lessen. Presentaties kunnen opgeslagen worden. Daarnaast kun je Prowise vanaf iedere 
online locatie benaderen. Het geeft leerkrachten op die manier de vrijheid om thuis, in alle 
rust, het programma te leren kennen en de lessen voor te bereiden.  
 
Een extra aanvullend programma van Prowise is ‘Pro-connect’. Met Pro-connect kun je op 
een interactieve manier werken met de kinderen. Je kan dit programma enkel inzetten als 
er op de school voldoende en geschikte materialen aanwezig zijn. Geschikte materialen 
zijn een computer, laptop, tablet of smartphone. Deze materialen kun je koppelen aan 
Prowise, waarmee de kinderen kunnen reageren op vragen en/of opdrachten. Daarnaast 
zijn er ook klassikale, interactieve spelvormen die met behulp van Pro-connect gespeeld 
kunnen worden.  

Prowise is geschikt voor alle graden van het basisonderwijs doordat je als leerkracht zelf je 
lessen kunt ontwerpen, aansluitend op het niveau en de leefwereld van de kinderen in je 
klas.  

 

3.4.2 Wat zijn de voordelen?17  

 

Het grootste voordeel is dat Prowise vanaf iedere online locatie te benaderen is. Daarnaast 
is het gemakkelijk dat je presentaties kunt opslaan en delen met andere gebruikers. Dit 
zorgt ervoor dat je zelf ook gemakkelijk presentaties tevoorschijn kunt halen bij bepaalde 
lesactiviteiten. Ook is het een voordeel dat je de presentatie zelf kunt ontwerpen 
aansluitend op het niveau en de interesses van de leerlingen.  

Op 27 mei heb ik zelf les gegeven met behulp van Prowise. Ik heb ervaren dat je 
gemakkelijk verschillende filmpjes, afbeeldingen en gereedschappen kan toevoegen. 
Hiermee kan je de leerstof voor de leerlingen visueel maken en kan je als het ware de 
wereld de klas in halen. Daarnaast heb ik gemerkt dat je in een handomdraai een krachtige 
presentatie kan ontwerpen. Leerlingen waren erg betrokken doordat je het scherm van op 
de computer kan delen met hen (op hun laptop of tablet) en ze op die manier interactief 
kunnen deelnemen aan de les. Meer informatie over eigen ervaring met Prowise is te 
vinden in het praktijkonderdeel18 van deze bachelorproef.  

                                                
17

 Uit eigen ervaring. 
18

 reflectie Tiana: ICT herhalingsles (Prowise) 
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3.4.3 Wat zijn de nadelen?19 

De pc en de internetverbinding moet optimaal werken om Prowise in te kunnen zetten 
tijdens je lessen. Om met het programma Pro Connect te kunnen werken, moet de school 
voldoende computers, tablets of laptops voorzien. Je moet sowieso een plan B voorzien 
voor als de technologie het laat afweten.  

  

                                                
19

 Ui eigen ervaring. 
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3.5 7scenes 

3.5.1 Wat is het? 

7scenes20 is een programma dat organisaties de mogelijkheid biedt om ‘scenes’ te 
ontwikkelen in een eigen kanaal. Scenes zijn locatie-gebaseerde tours en games (bv. een 
interactieve leerwandeling) voor smartphones of tablets. Het programma draait zowel op 
Android als op iOS van Apple.  

Ronald Lenz is directeur van 7scenes en geeft leiding aan een team van ontwikkelaars dat 
het platform voor mobiele tours en games verder ontwikkelt en onderhoudt.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Mogelijkheden 

7scenes werkt met abonnementen waarmee je Scenes kunt beheren en publiceren. 
7scenes biedt abonnementen van verschillende groottes beginnende met één Scene. De 
technologie van 7scenes kan gemakkelijk aangepast worden zodat de apps en de web 
tools overeenkomen met je huisstijl. 7scenes heeft verschillende bundels met 
functionaliteiten die je eenvoudig kunt toevoegen aan je abonnement. 

 Tours. Drie verschillende genres (sightseeing, verhaallijn en speurtocht) geven veel 

opties om interactieve GPS tours te maken. Je kan ook gebruik maken van reeds 
bestaande tours.  

 Indoor. Ontwerp een indoor ervaring waarbij spelers kunnen navigeren op een 

aangepaste plattegrond van een gebouw. Plaatsen kunnen worden ontgrendeld 
door QR-codes te scannen.  

 Games. Creëer een echte multi-player ervaring gebaseerd op rollenspellen, 

verzamelen en handelen. Spelers lossen mysteries op of gaan schatzoeken. 
 
 

                                                
20

 Meer informatie over 7scenes is te vinden op de website: www.7scenes.com 
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7scenes is geïntegreerd met lagen om het maken van AR-projecten21 nog eenvoudiger te 
maken! Er zijn zelfs wat extra gameplay opties toegevoegd. Met de tools kun je (eigen) 
kaarten uploaden, zodat spelers naast de Google Maps ook op jouw (historische) kaart 
kunnen navigeren! Om meer entertainment mogelijk te maken terwijl je onderweg bent, 
heeft 7scenes ervoor gezorgd dat alles uiteraard ook hands-free werkt in de auto of op de 
fiets. Webquests: alleen voor het web! Speciaal voor diegenen die grote groepen 
ontvangen voorziet deze bundel hen van een locatie-gebaseerde ervaring vanachter een 
computer. 
 
Prijskaartje: 

 
Projectduur:  
01/01/2009 tot 31/03/2016 
 

3.5.3 Opmerkingen 

We vermelden dit programma  in ons lessenpakket bij het onderdeeltje “tips voor 
leeruitstappen”. Dit werd niet in de praktijk toegepast. Wel hebben we op de bijscholing van 
Kleur Bekennen een presentatie bijgewoond van 2 studenten die hun bachelorproef 
gemaakt hadden rond Leuven in de Eerste Wereldoorlog. De studenten hadden dit 
programma gebruikt om een interactieve leerwandeling in Leuven rond de Eerste 
Wereldoorlog te maken. Door de presentatie van dit alles zagen we ook mogelijkheden met 
dat programma binnen onze bachelorproef. Omdat wij niet plaatsgebonden wilden werken 
hebben we dit niet uitgebreid uitgewerkt maar wel in onze tips opgenomen.                   Als 
een school dit programma in de lessen wil integreren moet dat overlegd worden met het 
hele schoolteam aangezien ze enkel werken met abonnementen. Het is dus geen 
programma dat je als klasleerkracht op eigen houtje kan opstarten, aangezien de kostprijs 
dan te hoog is.  

Na verder onderzoek werd geconstateerd dat het programma nog in opbouw is en nog veel 
hulp nodig heeft van gebruikers om verder uit te breiden. Er is dan ook nog niet veel 
informatie beschikbaar over het concept 7scenes. 

  

                                                
21

 AR = augmented reality (is een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden 
toegevoegd door een computer) 
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4 Technieken en werkvormen 
Gezien er in het lessenpakket gebruik gemaakt wordt van enkele Freinettechnieken geven 
we bij 4.2 een overzicht van de belangrijkste.  

4.1 De leer van Freinet  

In het Freinetonderwijs is de sociale en affectieve ontwikkeling van het kind prioritair. Het 
welzijn van de leerlingen in de school én bij de leerstof die ze aangeboden krijgen, staat 
dan ook centraal. Bovendien wil de Freinetmethode de verantwoordelijkheid van de 
leerlingen tegenover zichzelf en de anderen (leerlingen, leerkrachten-en ouders) 
verdiepen. Daarvoor baseert het Freinetonderwijs zich op de volgende grondbeginselen: 

 Leren door zelfontdekking 

 Zinvol werk en zelforganisatie 

 Mondig en in de wereld 

 De klas is een groep van individuen 

4.2 Freinettechnieken 

 

 De kring/ ronde  

Bij een ronde of kring leren alle deelnemers dingen van en aan elkaar. De kinderen stellen 
vragen aan elkaar en geven aanvullingen en opmerkingen over het besproken onderwerp. 
De leerlingen leiden zelf om de beurt het gesprek en zien er op toe dat de afspraken 
gerespecteerd worden. De leerkracht ziet toe op het goede verloop van de ronde, neemt 
deel aan het gesprek, grijpt in indien nodig en zorgt eventueel voor verdieping.  

De rondes zijn van groot belang voor het aanleren en inoefenen van sociale vaardigheden. 
Via de rondes leren de kinderen zich uitdrukken, naar elkaar luisteren, vragen op een 
gepaste manier te stellen en hun beurt afwachten. Ze leren voor hun mening uit te komen, 
voor zichzelf op te komen en hun plaats in de groep te vinden.  

 

 Projecten en werkjes 

Het echte leren vertrekt vanuit een vraag, een motivatie om te willen weten hoe iets werkt, 
in elkaar steekt, ontstaan is. Met werkstukken en projecten willen ze deze vragende 
houding stimuleren en hoe de leerlingen antwoorden kunnen vinden op de vragen.  

In de 2de en 3de graad worden de onderwerpen gevarieerd en grondig uitgediept. Is er 
een thema dat de hele klas sterk aanspreekt of een thema dat de leerkracht belangrijk en 
zinvol vindt voor iedereen, dan wordt dit als klasproject uitgewerkt. De voorstelling van het 
werkstuk of project kan in verschillende vormen gebeuren: een spreekbeurt, een quiz, een 
toneelstuk, enz. Meestal gebeurt de voorstelling voor de eigen groep, maar soms ook voor 
andere klassen, de hele school of voor de ouders. 
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 Contractwerk 

Een deel van de leerstof van wiskunde en taal en soms ook van wereldoriëntatie wordt 
verworven in de vorm van contractwerk. Dit wil zeggen dat de kinderen opdrachten krijgen 
voor een dag of voor een week. Ze kunnen die opdrachten zelf plannen. 

 

Op deze manier kunnen kinderen op eigen tempo werken. Ze leren zo een stuk 
verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen leervorderingen en vinden het meestal 
ook leuk dat ze een inbreng hebben in de planning van hun werk. Uiteraard is een goede 
controle nodig en bij sommige kinderen is extra begeleiding noodzakelijk. 

 

 Planning 

Van jongs af aan worden de kinderen dagelijks geconfronteerd met plannen. Bij de jongste 
kleuters wordt vooral gewerkt rond tijdsbesef. Allerlei kalenders hangen op in de klas: dag-, 
week- en weerkalender. De kinderen leren in welk dagdeel of in welke dag ze zich 
bevinden. 

In de eerste graad begint men te werken met een weekplan. Per dagdeel wordt er ingevuld 
of aangeduid waar de kinderen aan werken. Als een taak klaar is, kleurt het kind een vakje 
in op zijn weekplan. Ook de ouders kunnen zo heel duidelijk zien waar het kind mee bezig 
is.  

Kinderen van de tweede- en derde graad krijgen een planningsstrookje, dat in de agenda 
geplakt wordt. Het werk dat per dag niet af is, wordt vaak thuis afgewerkt. Kinderen mogen 
ook meteen plannen om bepaalde dingen thuis te doen. 

 

 Vrije teksten  

Er worden heel regelmatig (wekelijks) teksten geschreven door de kinderen. Ze doen dat 
op momenten die ze meestal zelf kiezen, en over onderwerpen waarover ze iets willen 
vertellen (dit kan ook naar aanleiding van een project, uitstap,...). 

Regelmatig worden vrije teksten verzameld en gebundeld tot een klaskrant. Enkele 
kinderen van de klas vormen de redactie. Zij zetten de teksten op de computer of drukken 
deze via oude druktechniek onder begeleiding van een ouder (. De krant wordt zo mogelijk 
geïllustreerd met tekeningen of stempels. De kinderen nemen een krantje me naar huis en 
regelen soms ook abonnementen voor grootouders. 

Eigen ervaring: De vrije teksten werden in onze stagescholen ook gebruikt om iets aan te 

brengen. Zo heeft Tiana bijvoorbeeld de woorden op –ieuw, -eeuw, -uw aangebracht met 
zinnen/woorden uit de vrije teksten van de leerlingen. 

 

 Uitstappen  

Uitstappen maken een belangrijk deel uit van het Freinetonderwijs. Het is dan ook door iets 
te zien en te ervaren dat kinderen zich ontwikkelen. Maar er zijn veel dingen die we niet in 
de klas kunnen halen. Dus moeten we op stap gaan. Bij veel klasprojecten worden er 
uitstappen gemaakt: bezoek aan een boerderij, bakkerij, kunstenaar, museum, sauna, enz. 
Natuurlijk hangt het ook af van de middelen, mogelijkheden en de hulp van ouders of een 
uitstap plaats kan vinden.  

Eigen ervaring: Zo werd er tijdens mijn stage (Tiana) door een leerling in de kring 

voorgesteld om eens een bezoek te brengen aan de Boekentoren te Gent. De mama van 
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dat kindje had dat voorgesteld omdat ze daar werkt en een collega had die dat wel zag 
zitten om ons een rondleiding te geven. Zo gezegd, zo gedaan: na enkele heen-en 
weerberichten met de mama in kwestie hebben we de boekentoren bezocht op de laatste 
vrijdag van de stage.  

 

 Ateliers 

In de klassen vinden regelmatig creatieve activiteiten plaats onder andere in de vorm van 
een atelier. De leerkracht kan een techniek/workshop aanbieden, al of niet gekoppeld aan 
een bepaald onderwerp of project. Ook de kinderen kunnen een knutseltechniek of een 
andere vaardigheid aan hun klasgenootjes aanleren. 

Eigen ervaring: In onze stagescholen werden er ook vaak klasoverschrijdende ateliers 
georganiseerd. Hierbij kunnen de kinderen een keuze maken uit verschillende workshops. 
Ze kunnen eens samenwerken met kinderen uit andere klassen en van andere leeftijden. 
Het hangt af van het aanbod van de workshops en in hoeverre alle leeftijden gemengd 
worden.  

 

Tiana heeft tijdens haar stage zo’n atelier gegeven dat toegankelijk was voor leerlingen uit 
alle graden. Er werd op voorhand in de klassen een korte uitleg gegeven over de 
beschikbare workshops. De kinderen schreven hun top 3 op een blaadje, en de directrice 
maakte de moeilijke puzzel om iedereen bij één van zijn gekozen workshops te plaatsen. Ik 
heb tijdens mijn atelier versiering gemaakt voor het schoolfeest. Enkele andere ateliers 
waren: kussens maken, linnen tassen bedrukken, estafette, wandeling in Gent, fotografie, 
koken,… 

 

 Klasraad en schoolraad 

Wekelijks overlegt de klas met de leerkrachten over de waarderingen, voorstellen en 
kritieken die ze in de loop van de week verzamelden. De schoolraad bespreekt regels en 
afspraken die de klasgroep overstijgen (voorbeeld uit stage: aankoop nieuwe 
voetbaldoelen). 

Eigen ervaring: In de klas van Robin werd er wekelijks een klasraad gehouden. De 

leerlingen vertelden welke wrevels en “bravootjes” er waren aan de voorzitter (ook een 
leerling). Dit alles werd ook opgeschreven zodat ze de week erna nog eens konden op 
terugkomen indien nodig.  

 

4.3 Werkvormen 

In het lessenpakket wordt er vooral gebruik gemaakt van de onderstaande werkvormen 
omdat een combinatie van deze werkvormen voor een mooi evenwicht zorgt in de lessen. 
We trachten er dus voor te zorgen dat er niet enkel aanbiedende werkvormen (bv: 
vertellen) worden gebruikt maar dat de leerlingen ook zelfstandig aan de slag kunnen. De 
aanbiedende werkvormen zijn echter niet volledig uit het lessenpakket geschrapt 
aangezien het soms toch nodig is dat de leerkracht iets vertelt, uitlegt, aanbrengt of 
demonstreert.  

Voor de coöperatieve werkvormen hebben we ons gebaseerd op een website 
(http://samenwerkendleren.weebly.com/) die Tiana reeds maakte voor het vak 
Hedendaagse onderwijssystemen uitdieping. Die werkvormen zijn voor vele leerkrachten 

http://samenwerkendleren.weebly.com/
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uit het reguliere onderwijs nog onbekend22, in het methodeonderwijs werkt men daar echter 
al lang mee.  

 

 Instructievormen 

Demonstratie 

De leerkracht laat iets zoveel en zo goed mogelijk door de leerlingen waarnemen. Door 
bijvoorbeeld bepaalde technieken of vaardigheden voor te doen.  

Vertellen 

De leerkracht biedt aan (het geven van instructies, een hoorcollege, een lezing, een 
vertelling, een demonstratie, een voordracht..). Dit wordt meestal gebruikt bij het 
overdragen van kennisgegevens. 

 

 Interactievormen 

Onderwijsleergesprek 

Een sterk geleid gesprek waarin leerlingen via vragen uitgenodigd worden tot zelf 
meedenken in een door de leerkracht gewenste richting.  

Tip: Stel eenduidige vragen, probeer alle leerlingen te betrekken, door te 
vragen…Vaardigheid leerkracht? Goede beheersing van de techniek van het vragen 
stellen. 
 

Klasgesprek/kringgesprek  

Gesprek gevoerd vooral door de leerlingen, leerlingen communiceren rechtstreeks met 
elkaar, de leerkracht blijft op achtergrond. Is vooral procesgericht. 

Tip: onderwerp afbakenen, help besluiten formuleren, sluit af met evaluatiegesprek (nuttig 
bij aanvang van nieuw onderwerp) 

Positief: leerlingen leren luisteren naar mekaar, leren spreekdrempelvrees overwinnen, 
vormen persoonlijke visie, en leren nuanceren 

(Voorbeeld: gesprek over bijgewoonde tentoonstelling) 

 
Leergesprek 

Het leergesprek is een combinatie van een opdracht en een gesprek over de 
oplossingsmethoden van die opdracht. De oplossingsmethoden en oplossingen van een 
vooraf gegeven opdracht worden klassikaal voorgesteld en beoordeeld. De uiteindelijke 
bedoeling is dat de leerlingen de beste oplossingsmethoden van elkaar overnemen. Ze 
leren dus als het ware van elkaar. 

Wanneer in een klas geen enkele leerling er in slaagt zelf de meest efficiënte oplossing te 
vinden, kan de leerkracht deze zelf aanbrengen.  

Positief: leerling leert zelf oplossingen zoeken (via schema, plan, schets…) 

                                                
22

 Die conclusie is getrokken na de resultaten van een enquête die de leerkrachten op de website: 
http://samenwerkendleren.weebly.com  konden invullen. 

http://samenwerkendleren.weebly.com/
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Groepsdiscussie 

In groep denken, bundelen van kennis, ideeën, meningen met het doel daar iets van te 
leren. Er wordt een discussieleider aangesteld (leerkracht of leerling in kleinere groep) die 
niet-inhoudelijk tussenkomt en die de discussie leidt door de verschillende fasen 
(probleemstelling, afbakening onderwerp, ontleding probleem, zoeken naar oplossingen, 
bespreking voorstellen, formuleren conclusie). Er zijn hierop nog  verschillende varianten 
bv: debat, lege stoel, carrousel,… 

 

Positief: creatief probleemoplossend en beoordelend denken wordt gestimuleerd. 

Valkuil: leerlingen moeten voldoende achtergrondkennis hebben. 

 

 Coöperatieve werkvormen  

Parallel groepswerk: 

Alle groepjes werken aan dezelfde taak. 

Positief? Geschikt voor leerlingen met weinig ervaring met groepswerk, tekorten kunnen 
via andere groepen worden aangevuld. 

Valkuil? Tijdrovend. 

 

Complementair groepswerk 

Opdracht wordt opgedeeld, ieder groepje krijgt ander onderdeel; bij rapportage wordt het 
volledige plaatje samengesteld. 

Positief? Gaat sneller (indien rapportering vlot verloopt); ideaal voor differentiatie (een 
zwakkere groep werkt aan makkelijker onderdeel). 

Valkuil? Door gebrekkige rapportering kunnen bepaalde groepen/leerlingen belangrijke 
schakels missen. 

Voorbeeld: leerlingen krijgen een kort verhaal; groep 1 onderzoekt de stijl, groep 2 
bespreekt de personages … 

 

Gemengd groepswerk 

Verschillende mogelijkheden, bv. groepswerk met doorgeven: elk groepje begint met 
verschillende taak, resultaat wordt doorgegeven aan volgende groep die verdergaat of 
resultaat beoordeelt. 

Oorspronkelijke groep krijgt aanvullingen terug en bespreekt en maakt eindantwoord. 

 

Peer-tutoring  

Een leerling geeft les aan een medeleerling.  

Positief? Leerling-onderwijzer moet leerstof op een creatieve manier 
kunnen aanbrengen. 

Valkuil? Leerling-onderwijzer moet leerstof onder de knie hebben. 
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Jigsaw groups (of puzzelgroepen) 

Basisgroepen van 4 à 5 leerlingen; opdracht wordt in 4 à 5 deelopdrachten verdeeld onder 
de groepsleden. Nadien worden expertgroepen (taakgroepen) samengesteld waarin 
leerlingen met hetzelfde opdrachtonderdeel uit verschillende groepen hun materiaal 
bespreken. Daarna wordt dit uitgelegd aan de eigen basisgroep. Dan volgt een individuele 
beoordeling over de totale leerinhoud. 
 

Bekend - benieuwd - bewaard 

De klas wordt in kleine groepjes verdeeld. Een nieuw onderwerp / nieuwe leerinhoud wordt 
voorgelegd. In de groep wordt samengevat wat men al weet over het onderwerp (bekend), 
worden vragen geformuleerd naar wat men nog niet weet (benieuwd). Nadien wordt het 
onderwerp verder uitgediept (aan de hand van beeld/audio/tekst…) en gaat de groep na 
wat ze te weten zijn gekomen van het onderwerp (bewaard). 

 

Binnen-buitencirkel 

De leerlingen staan opgesteld in twee cirkels. Binnen- en 
buitencirkel staan met het gezicht naar mekaar toe. De 
leerlingen wisselen info uit. Op een teken van de leerkracht 
wordt er doorgeschoven en wordt opnieuw info 
uitgewisseld aan een nieuwe partner. Ideaal om op een 
niet-schoolse manier stof te herhalen of vaardigheden te 
oefenen (bv. zich voorstellen).  

 

 

Placemats  

Elk groepje van vier leerlingen krijgt een vel papier, met in het midden een rechthoek. 
Vanuit de hoeken van de rechthoek trekken de kinderen lijnen naar de hoeken van het 
papier. Op die manier ontstaan er nog vier vakken, voor elk groepslid een.. De leerkracht 
geeft een opdracht en elke leerling schrijft in zijn 
eigen vak zijn ideeën en antwoorden op. Daarna 
gaan de leerlingen overleggen en formuleren ze 
een gemeenschappelijk antwoord. Dat schrijven 
ze op in de gemeenschappelijke rechthoek. 
Daarop volgt de klassikale uitwisseling. De 
placemat is een vorm van zelfstandige 
verwerking. De samenwerkingsvaardigheden die 
aan bod komen, zijn: luisteren, overleggen en 
overeenstemming bereiken. 
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Brainstorm 

Bij het brainstormen geeft de leerkracht een opdracht 
aan de groepjes.  

Een voorbeeld is: Bedenk in drie minuten zoveel 
mogelijk dingen die je kunt maken van crêpepapier. Ze 
verzinnen dan in snel tempo ideeën. De leerlingen 
borduren voort op de ideeën van de andere 
groepsleden. Elke inbreng is waardevol, ook gekke 
ideeën. Een van de kinderen is schrijver. Daarna is de 
klassikale nabespreking van de resultaten. De 
brainstorm is bruikbaar als oriëntatie of om de 
voorkennis te activeren. Hij nodigt uit tot creatief 
denken. De samenwerkingsvaardigheden die aan bod 
komen, zijn: luisteren en elkaar de kans geven om 
inbreng te hebben. De tijdsduur is ongeveer tien 
minuten. 

 

 

 Individualiserende werkvormen 

 

Contractwerk / hoekenwerk 

Individuele leerling moet op basis van een ‘contract’ een aantal opdrachten binnen een 
formeel bepaalde periode afwerken. De leerling kan tijdens de contractwerktijd zelf 
beslissen over de duur en de volgorde van verwerking van de opdrachten. 

Positief? Differentiatie. 

 

  



 

 

II Praktijk
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1 Educatief pakket 
 

Met de theoretische achtergrond in gedachten werd dit educatief pakket opgesteld. We 
hielden onder andere rekening met de conclusies die we getrokken hebben uit het 
vooronderzoek. Om verantwoord rond herinneringseducatie te werken hebben we ons 
gebaseerd op de toetssteen. Om dit alles goed over te brengen naar de leerlingen toe werd 
gebruik gemaakt van verschillende werkvormen.  

Bijna alle lessen werden uitgetest in de praktijk. Nadien werden nog aanpassingen 
aangebracht waar nodig. 

 

Het educatief bevat volgende onderdelen :  

 Handleiding voor de leerkracht 

o Lesfiches  

o Theoriebundel voor de leerkracht 

o Tijdlijn WOI in België 

o Bijlagen  

 Dagboek Alfons 

 Werkbundel leerlingen 
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1.1 Handleiding 
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1.2 Dagboek 
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1.3 Werkbundel leerlingen 
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2 Reflecties op de lessen 

2.1 Praktijklessen Robin 

 
Wanneer: lessenreeks van 5 tot 16 mei 2014  
Waar: BS De Spiegel leefgroep 4 (3de en 4de leerjaar)                                                  
 

2.1.1 Situering van de praktijkervaring 

 

De interesse voor dit onderwerp kwam uit de leerlingen en de mentor zelf. Hierdoor kon ik 
de lessenreeks in deze klas uitwerken. Het was een Freinetschool waar de klassen 
bestaan uit leefgroepen. De betreffende klas was leefgroep 4 waar het derde en vierde 
leerjaar samen in een klas zaten. De klas bestond uit 23 leerlingen.  

De lessen duurden steeds 100 minuten, met uitzondering van de les vluchten die werd 
uitgewerkt op 50 minuten.  

 

2.1.2 Beschrijving van de praktijkervaring en eventuele 
aanpassingen 

Als inleiding van de lessen werd steeds vertrokken vanuit het dagboek. De leerlingen 
kregen per twee een kopie van de pagina(‘s) uit het dagboek die betrekking had(den) op de 
komende les. Ik merkte meteen dat de leerlingen gefascineerd waren door het verhaal van 
Alfons. De ‘moeilijkere’ woorden gingen ze verklaren aan de hand van de tekst en ze 
vroegen ook meteen naar de volgende bladzijden van het dagboek. Voor het lezen van de 
fragmenten nam ik de leerlingen met leesmoeilijkheden apart en las ik de tekst voor. De 
andere leerlingen konden zelf aan de slag met de tekst. Na het lezen van de fragmenten 
werden die ook steeds besproken. De leerlingen maakten zelf verschillende associaties 
met het heden. (bv. Herberg is nu meer een hotel, grote vakantie is nu 2 maanden en toen 
1 maand, de volkstuintjes van vroeger doen we hier in Gent ook,...) 

 

Les 1 : hoe het allemaal begon 

Bij de meer theoretische uitleg over de oorzaken en de aanleiding heb ik gebruik gemaakt 
van beeldspraak. Ik heb dan ook gemerkt dat de leerlingen door die beeldspraak meer 
linken konden leggen en het theoretische stuk goed konden onthouden. Een voorbeeld van 
die beeldspraak was het uitleggen van het ‘von Schlieffenplan’. Wanneer ik zei dat België 
het niet zomaar kon pikken dat de Duitsers doorheen België overstaken trokken ze aan de 
mouw van Duitsland en lieten ze zich niet zomaar wegzetten. Hierbij toonde ik ook de 
spotprent (zie les 1 spotprent België-Duitsland) waarbij het kleine hondje (België) de grote 
meneer (Duitsland) aan de broek trok. Het is echter wel belangrijk dat niet teveel 
beeldspraak wordt gebruikt omdat de essentie ervan dan verloren gaat. Waar je zeker 
rekening moet mee houden is dat je bij het aanduiden van de 2 kampen (geallieerden en 
centralen, alsook het von Schlieffenplan) gebruik maakt van grote prenten of een beamer. 
Ik heb gebruikt gemaakt van A3 papier aangezien er geen beamer ter beschikking was. 
Tijdens het geven van de les vond ik deze prent toch te klein opdat elke leerling alles goed 
en duidelijk kon zien. 
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Omdat de interesse voor dit onderwerp van de leerlingen zelf kwam hadden ze zelf ook 
heel veel materiaal mee met betrekking tot het onderwerp. Zo brachten ze spontaan 
boeken, spullen, prenten,… mee om hier iets kort over te vertellen. Wanneer je dit 
onderwerp zelf aanbrengt in je klas geef je de kinderen best mee dat ze gerust boeken, 
spullen e.d. mogen meebrengen naar de klas en daar iets rond mogen vertellen.  

Bij deze les is het belangrijk om nog eens te testen wat de kinderen onthouden hebben. 
Daarom is het best om samen met de kinderen in een kring te gaan zitten en ze zelf nog 
eens te laten herhalen wat ze onthouden hebben. Het is belangrijk dat je als leerkracht 
waakt over de volgorde van de gebeurtenissen zodat de leerlingen dit niet door elkaar 
halen. Ter ondersteuning haal je er de kaart van Europa in 1914 bij zodat de leerlingen ook 
alles goed kunnen situeren en aanduiden. Tijdens de les heb ik ondervonden dat  ze door 
te werken via de kaart alles beter konden associëren met de geziene leerstof. 

 

Les 2 : vluchten 

Aan de hand van de gelezen dagboekfragmenten kwam ik samen met de leerlingen nog 
even terug op de geziene leerstof van de vorige dag. Via wat Alfons schreef konden de 
leerlingen verklaren waarom hij dat schreef en wat er precies gebeurde. De leerlingen 
legden zelf de link met het ‘von Schlieffenplan’ al wisten ze de precieze naam niet meer te 
zeggen, wat ik niet zo erg vond. De uitleg die ze gaven was belangrijker voor mij. Ik heb 
zelf geen moeilijke woorden van de vorige les verklaard voor hen, wanneer ze uitleg 
wouden grepen ze meteen naar het woordmuurkaartje dat achteraan de klas aan de 
woordenmuur hing . 

Via de werkvorm met de placemats konden alle kinderen tegelijk aan het werk en had je 
als leerkracht ook een goed overzicht over de groepjes. Je kon de verschillende placemats 
bekijken en even kort bespreken met de leerlingen van het groepje. Ik vond deze werkvorm 
zeer geschikt en voor de leerlingen was dit iets volledig nieuw. Na een korte duidelijke 
uitleg gingen ze meteen aan de slag. Door hen zelf de gemeenschappelijke dingen op de 
placemat te laten omcirkelen ging het ook heel vlot bij de klassikale bespreking. 

Ook bij het kringgesprek rond vluchten konden de leerlingen heel goed de link leggen met 
Alfons. Ze vroegen zich dan af of Alfons ook iets had meegenomen toen hij vluchtte met 
zijn vader en broers. De leerlingen hadden er wel wat moeite mee om zich in te leven in de 
situatie van het vluchten. Sommige leerlingen hadden de opdracht: “ één voorwerp 
meenemen indien je zou moeten vluchten” verkeerd begrepen, anderen hadden er goed 
over nagedacht en hadden het moeilijk om slechts één ding te kiezen. De knuffels waar ze 
dagelijks mee gaan slapen kwamen het meest aan bod. Andere zaken zoals een souvenir, 
een foto of iets anders met een emotionele waarde is ook enkele keren aan bod gekomen. 
Sommige leerlingen hadden etenswaren mee zoals een brood of sardienen omdat ze 
zouden honger krijgen bij hun vluchttocht. Nadat sommige leerlingen de anderen hadden 
gehoord begrepen ze de opdracht wel en ‘verbeterden’ ze hun voorwerp met wat ze dan 
wel zouden meenemen. 

Zelf nam ik ook deel aan het kringgesprek en stelde ik ook mijn voorwerp voor. Hierdoor 
heb ik weinig moeten ingrijpen om te zeggen dat ze het kort moesten houden omdat ze 
door mijn voorbeeld wisten hoe lang het ongeveer mocht duren. Dit was nodig om iedereen 
aan de beurt te laten komen (23 lln). 
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Les 3: Op onderzoek 

Omdat de Eerste Wereldoorlog een té groot onderwerp is om rond te werken als groep 
werd dit onderverdeeld in deelonderwerpen. Deze werden vooraf opgesteld zodat de 
leerling gericht rond één aspect van de oorlog konden werken. 

Omdat het een Freinetschool was had deze klas al veel ervaring met het maken van een 
lapbook en konden ze meteen aan de slag. Ikzelf en de leerlingen hadden voor heel wat 
bronnenmateriaal gezorgd. De leerlingen konden op zoek naar informatie in boeken, 
teksten of op het internet. Door de ruime keuze aan boeken kon elk groepje aan het werk. 
De ene brainstorm was sneller klaar dan de andere maar door de vele beschikbare 
bronnen moest er geen enkel groepje wachten om aan de slag te kunnen gaan. Ik liep rond 
om eventuele vragen van de leerlingen te beantwoorden of om groepjes een beetje te 
sturen in hun brainstorm.  

Voor een klas of groep waar ze geen ervaring hebben bij het maken van een lapbook, denk 
aan het regulier onderwijs, is er een werkbundel voorzien die hen hierin stuurt. Natuurlijk 
kan je deze bundel ook gebruiken in het methodeonderwijs zodat de leerlingen geen 
stapjes overslaan.  

 

In deze klas verliep alles zeer vlot. Leerlingen kwamen al op voorhand bij mij met de eerste 
versie van hun tekst zodat ik de foutjes er kon uithalen voordat ze aan de nette versie 
begonnen. Als leerkracht moet je er ook op toezien dat leerlingen niet alles letterlijk gaan 
overschrijven van hun bron. Maak hen dit ook duidelijk alvorens te beginnen.  

 

De deelonderwerpen waren goed gekozen en elk groepje heeft ook veel informatie kunnen 
vinden. Enkel bij het deelonderwerp “kledij” heb ik zelf veel insteken moeten geven 
aangezien het moeilijker was om  daaromtrent  informatie te vinden. De focus in boeken en 
op het internet lag veelal op de uniformen van de soldaten. Er was bitter weinig te vinden 
over de kledij van gewone burgers en kinderen. Het groepje heeft zijn lapbook kunnen 
voorstellen met wat ze hebben gevonden maar nadien hebben we dit deelonderwerp 
geschrapt. We hadden nog genoeg andere deelonderwerpen voorzien.  

 

Les 4: oorlogswafels  

Voor deze les zijn heel wat materialen en ingrediënten nodig. Ik heb één week op voorhand 
een briefje aan de leerlingen meegegeven met een boodschap naar de ouders toe. Daarin 
werd vermeld dat we oorlogswafels gingen maken maar wel nog wat ingrediënten nodig 
hadden. Zo kon elke ouder iets meegeven met zijn/haar kind. We hadden vrij snel het 
nodig materiaal bij elkaar. Zo moest ik enkel nog zorgen voor de materialen die nog niet 
aanwezig waren.  

Ik heb gezorgd dat deze les in de namiddag viel. Zo kon ik tijdens de middagpauze alles 
klaarzetten zodat de leerlingen meteen konden beginnen na de pauze. De wafelijzers en 
het elektrisch vuurtje stonden op tafels achteraan de klas zodat niemand over de kabels 
kon vallen. Op die manier stond ook het kokend water ver genoeg van de kinderen.  

Om tijd te winnen had ik de potten met water al op het vuur gezet zodat de aardappelen 
van de kinderen meteen in het kokende water konden. Omdat ik had gevraagd de 
aardappelen in kleine stukjes te snijden duurde het ook minder lang vooraleer ze gaar 
waren. In de lesfiches werden deze tips opgenomen om zo de les vlot te laten verlopen. 
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2.1.3 Conclusie 

Het lessenpakket is gericht tot de derde graad maar uit ondervinding is gebleken dat dit 
relatief is aangezien de lessen in de 2de graad ook perfect lukten. De eindtermen en 
leerplannen zijn echter wel afgestemd op de derde graad. Wanneer leerkrachten uit de 2de 
graad dit pakket willen gebruiken zullen ze zelf hun eindtermen en leerplannen op dit 
lespakket moeten afstemmen.  

Door mijn ervaringen bij de les ‘Op onderzoek’ vonden we het nuttig om een leidraad te 
ontwikkelen die de leerlingen doorheen de opdracht helpt. Die bundel werd toegevoegd 
aan de ‘werkbundel voor leerlingen’.  

Uit ondervinding werden enkele algemene tips om de les vlot te laten verlopen, 
opgenomen in de lesfiches. Met die tips erbij werd de handleiding zowel door de mentor als 
door mij handig bevonden in gebruik.  
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2.2 Praktijkles Tiana 

 
Wanneer: Disndag 27 mei 2014  
Waar: KBO Leupegem (5e leerjaar)           
 

2.2.1 Situering van de praktijkervaring                                        

De leerlingen hadden reeds geleerd over WOI en waren ook al naar Ieper geweest. Er 
waren in totaal 31 leerlingen in het vijfde leerjaar verspreid over twee klassen (Nadine: 16 
lln, Lise: 15 lln). Robin heeft in de klas van Lise gewerkt met laptops en Tiana in de klas 
van Nadine met tablets. Een vaste computer en een beamer waren in beide klassen reeds 
aanwezig. We zorgden zelf voor 8 tablets en 8 laptops die we konden ontlenen bij ons op 
school. We hadden ook nog 2 eigen laptops en 1 eigen tablet mee voor de zekerheid. De 
les duurde 50 minuten. 

 

2.2.2 Beschrijving van de praktijkervaring en eventuele 
aanpassingen 

Om de les te starten moest ik gewoon inloggen op de website van Prowise. Ik kwam zo op 
mijn persoonlijk profiel terecht en kon de presentatie openen en tonen op groot scherm. Als 
je de presentatie toegestuurd krijgt in je mailbox moet je gewoon op de link klikken om de 
presentatie te openen. 

Voor de ik tablets uitdeelde zei ik het volgende tegen de leerlingen: “Jullie weten allemaal 
wel dat zo een tablet heel veel geld kost, we gaan daar dus voorzichtig mee zijn. Laat de 
tablet ook gewoon op jullie bank liggen.” Ze hebben zich gedurende de hele les goed aan 
die afspraak gehouden. 
 
De leerlingen zelf hadden weinig instructie nodig, nog voor ik het kon zeggen hadden ze de 
tablet zelf al ontgrendelt en waren ze door het menu aan het swipen. Bij het inloggen 
moesten de leerlingen een gebruikersnaam en een inlogcode invoeren. Aangezien de 
leerlingen per twee aan één tablet werkten had ik gezegd dat ze bij gebruikersnaam hun 
namen aan elkaar moesten plakken (bv: jansarah). Dat bleek echter bij sommige duo’s het 
maximum aantal tekens te overschrijden. Je kan dus beter elk duo een nummer geven om 
in te voeren bij gebruikersnaam. De groepscode om in te loggen konden de leerlingen 
aflezen op het scherm vooraan.  
 
Ik begon met de woordenwolk “WOI, waar denk je aan?” Toen ik op “scherm delen” klikte 
werd het scherm ook zichtbaar op de tablets. De leerlingen konden hun woorden ingeven 
en naar het scherm versturen. Dat ging zonder moeite. Ze vonden het ook heel leuk om te 
zien dat hun woorden op het grote scherm tevoorschijn kwamen, op die manier waren ze 
ook onmiddellijk gemotiveerd om verder te gaan. Wat opviel aan de antwoorden van de 
leerlingen was dat die vooral betrekking hadden op oorlog in het algemeen. Ik heb dan 
gezegd om ook eens aan jaartallen, namen en landen te denken en toen kwamen er wel 
nog wat antwoorden bij die we dan mondeling overlopen hebben. Ik kon die antwoorden 
misschien zelf nog in de woordenwolk gezet hebben. 
 
 
Bij stap 2 vroeg ik welke landen ze op de prent herkenden, we overliepen die antwoorden 
mondeling. Er was nochtans een woordenwolk voorzien in de handleiding maar in heb 
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tijdens de les ingezien dat het een beetje overbodig was om dat op die manier te doen. De 
leerlingen mogen ook eens zelf aan het woord zijn. Dat gaan we dus aanpassen.  
Bij stap 3 vroeg ik of de leerlingen wisten welke landen bondgenoten waren aan het begin 
van WOI. Ik heb een leerling laten verwoorden wat “bondgenoten” juist zijn. Ik vroeg dan 
ook naar de twee kampen en aangezien dat een beetje stroef verliep gaf de promotor de 
tip om de spreken van “de landen die centraal gelegen zijn” om tot het begrip centralen te 
komen. Één van de leerlingen heeft het begrip geallieerden aangebracht (ze hadden de 
begrippen al gezien). Samen hebben we dan ook de landen die daar oorspronkelijk bij 
hoorden gesitueerd op de kaart. Nadien hebben we de landen die tot de centralen 
behoorden aangeduid met één kleur, en de landen die tot de geallieerden behoorden met 
een andere kleur. De leerlingen konden dat ook zelf via de tablet op hun eigen kaart 
aanduiden. Ik heb slechts één keer moeten tonen waar ze de markeertool konden vinden, 
ze hadden de werking van het programma snel beet. 
 
Vervolgens vroeg ik hoe België nu in die oorlog terecht is gekomen. Ze konden het von 
Schlieffenplan uitleggen maar de term hadden ze nog niet geleerd. Een leerling vroeg dan 
waarom de Duitsers niet gewoon langs de grens met Frankrijk aanvielen. De promotor 
heeft daar dan op gereageerd: “ denk eens als een generaal, die aanval zouden ze 
verwachten dus probeerden ze het via een andere weg”. Hoewel het een logische vraag is 
was ik daar niet echt op voorbereid en wist ik niet onmiddellijk iets te zeggen dus ik was 
toen wel blij met de tussenkomst van de promotor. De leerlingen hebben het von 
Schlieffenplan toen ook aangeduid op hun eigen kaart.  
Zoals ik eerder al zei hadden de leerlingen de term von Schlieffenplan nog niet geleerd. Ik 
was tijdens deze stap ook vergeten om op de term te vermelden (het stond wel in de 
handleiding). Het had beter geweest als ik die term aan bod liet komen aangezien er over 
die term een vraag stond in de quiz. 
 
Tijdens de quiz was het voor mij een beetje zoeken hoe ik de presentatie kon bedienen 
maar tegelijk ook af en toe eens kon rondgaan bij de kinderen. De presentie en het 
stemmen (kortom de bediening van de presentatie) vlot laten verlopen vraagt wel een 
beetje oefening heb ik gemerkt. Als ik de les nog eens zou geven zou dat al veel vlotter 
gaan omdat ik meer vertrouwd zou zijn met het programma. Tijdens de quiz heb ik ook 
gemerkt dat sommige vragen nog een beetje meer uitdieping nodig hebben. Als er aan het 
antwoord geen uitdieping of context vasthangt hebben de leerlingen er immers niet veel 
aan.  Dat gaan we dus ook aanpassen in onze handleiding.  
De filmpjes die ik bij een van de vragen voorzien had kon ik niet laten afspelen. Robin heeft 
mij nadien gezegd dat het bij hem eerst ook niet lukte maar dat je een functie in de 
werkbalk moest aanklikken en ze dan wel kon laten afspelen.  
 
Naar het einde van de les toe hebben we via een woordenwolk aan de leerlingen gevraagd 
wat ze er van vonden. Ze konden hun antwoorden via de tablets naar het scherm zenden. 
De antwoorden waren allemaal zeer positief maar dat kwam hoogstwaarschijnlijk door de 
vernieuwende manier van werken en door de voorkennis die de leerlingen reeds hadden 
over het onderwerp. (zie conclusie) 
In de handleiding gaan we deze stap vervangen door een tweede woordenwolk met de 
vraag: “WOI, waar denk je aan?” Op die manier zal je zien dat de antwoorden van de 
leerlingen deze keer veel genuanceerder zijn dan bij de eerste woordenwolk.  
Als slot hadden we een WOI-woordzoeker voorzien. Je kan ook perfect een nieuwe 
woordzoeker maken met de leerlingen, die wordt dan onmiddellijk gemaakt door het 
programma. Ja kan die woorden dan halen uit de tweede (meer genuanceerde) 
woordenwolk. Als ze zelf de woorden mogen kiezen zal de betrokkenheid nog hoger zijn. 
 
Met de uitbreidingen die zijn toegevoegd duurt de les nu 1 uur en 30 minuten. 



Ontwerpen van een educatief pakket rond WO I  Pagina 108 van 137 

Academiejaar 2013-2014  Robin Van hamme, Tiana Vander Vreken 

2.2.3 Conclusie 

De les op zich zat goed in elkaar, maar miste hier en daar nog wat uitdieping. De 
betrokkenheid van de leerlingen was heel hoog dankzij het gebruik van nieuwe media (de 
tablets). Ze konden hun eigen inbreng delen met de klas. De drempel om iets te durven 
delen werd ook verlaagd doordat ze niet wisten wie wat had ingezonden. Om alles vlot te 
doen verlopen moet als leerkracht je wel al wat geoefend hebben met het programma. 
Volgens mij is het haalbaar om de les aan een grotere klasgroep te geven, indien er 
voldoende materiaal beschikbaar is. Aangezien de leerlingen allemaal dezelfde applicatie 
moeten gebruiken en ze enkel in de schermen kunnen werken die jij deelt kan je dus ook 
makkelijk het overzicht over de groep houden.  
Als je met multimedia werkt moet je natuurlijk altijd een plan B hebben voor wanneer de 
technologie het laat afweten. Dan raden wij aan om flexibel te werkt te gaan en te proberen 
om eerst een andere les te geven, nadien kan je nog eens proberen. Deze les komt 
namelijk het meest tot zijn recht als ze gegeven kan worden aan de hand van nieuwe 
media. Tijdens het lesgeven heb ik ook gemerkt dat de handleiding praktisch in gebruik 
was.  
Met de uitbreidingen die we nu aan de les hebben toegevoegd  duurt ze 1 uur en 30 
minuten. 
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Besluit 

Om een antwoord te vinden op de volgende onderzoeksvraag: ‘Hoe maak je een educatief 
pakket rond de Eerste Wereldoorlog voor kinderen uit de derde graad van het lager 
onderwijs?’ hebben we verschillende stappen ondernomen.  

We zijn gestart met een vooronderzoek waaruit bleek dat de Eerste Wereldoorlog heel 
beperkt aan bod kwam in bestaande (courante) handleidingen. We vonden wel één aparte 
handleiding die volledig in teken stond van de Eerste Wereldoorlog. Die handleiding had 
potentieel, maar er waren toch nog wat dingen die we anders wouden zien.  

We zijn vertrokken vanuit de ‘mankementen’ van bestaande handleidingen om ons 
lessenpakket uit te bouwen. Onderweg werden websites, musea, lesideeën en 
programma’s die  een meerwaarde konden zijn voor ons lessenpakket onderzocht en 
verwerkt.  

Omdat we in de bestaande handleidingen vooral de link met de leefwereld van de kinderen 
misten hebben we als rode draad doorheen ons lessenpakket gekozen voor een dagboek 
dat geschreven is door een kind uit de Eerste Wereldoorlog.  Uit de praktijk is dan ook 
gebleken dat dit aanslaat en dat de kinderen meteen geïnteresseerd en betrokken waren. 
Ook door het gebruik van nieuwe media hebben we ervaren dat de interesse en 
betrokkenheid van de leerlingen toenam. 

Zoals we aan het begin van ons onderzoek hadden voorzien is het inderdaad een 
lessenpakket geworden dat kan uitgewerkt worden op twee weken. Eén week is echter te 
kort om het volledige pakket uit te werken. Tijdens de praktijklessen is gebleken dat het 
pakket ook gebruikt kan worden in de tweede graad, mits enkele aanpassingen.  

Aangezien ons pakket onderworpen werd aan de criteria van de Toetssteen is het 
pedagogisch goed onderbouwd. Het pakket zal ook nog kunnen gebruikt worden na de 
herdenkingsperiode 14-18.  

Algemeen kunnen we stellen dat het een interactief lessenpakket geworden is waarbij de 
kinderen gestimuleerd worden tot zelf nadenken. Leren door doen wordt in deze 
handleiding dan ook benadrukt. Tenslotte kunnen we uit eigen ervaring concluderen dat de 
handleiding handig in gebruik is.  
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http://www.scholierenkoepel.be/sites/default/files/wysiwyg/advies_nieuwe__sociale_media_op_school_2013-03-16.pdf
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Handleidingen 

 
Mundo – die Keure, Brugge, P. Demeurisse – F. Dewaele, Walter Dons, Charly Nowé, Jef 

Peeters, Rik Popelier, Sara stevens, Danny Verlinden - 2011 

Piramide–die Keure, Brugge, Wim Claes, Ann De Naeyer, Kristof De Smet, Frank 

Dewaele, MartialFeys, CharlyNowé, NicPapijn, Bart Verschueren - 2002 

Werosignaal –  Wolters Plantyn, Deurne, F. Dhaenens – G. Rotthier – R. Schouteden – M. 

Van Kerchove - 2008 

De Basis voor Wereldoriëntatie- Plantyn, Mechelen , Bart Jonckers, Bart Van Hooreweghe, 

Greet Mertens, Inge Scholliers, Jelle Seynave, KatleenDejockheere -ea 2008 

Open wereld – Averbode – A. Bergen, W. Verbruggen, J. Tilley, J. Allegaert, N. Wilmots, K. 

Vuerinckx, N. Lavrijs, K. Sercu, M. Creemers, L. Van Nispen, S. Calant, 2009 

Curieuzeneuzen – de boeck – E. Brattinga, P. Bruynooghe, E. Gallin, J. Loman, H. 

Peersmans, F. Roels, P. Roumans, P. Vanbedts, 2012 

Mikado handleiding de wereldoorlog van Odon – Pelckmans – Sarah Kumar, 

Ivanadriaenssens- Flanders Field Museum - 2010 

Het Grote Geschiedenisspel – Wolters Plantyn – B. Vandezande, C. Maes – 2006 

 
 
Andere 
 

Eigen stages in freinetscholen; De spiegel, leefgroep 4A en De harp leefgroep 2B, beide te 
Gent, freinettechnieken en werkvormen. 
 
Bijwoondag Kleur Bekennen, (29/03/2014), Grote Markt Ieper, IFFM, algemene info WO I, 
lesideëen, info omtrent eindtermen en leerplannen, info over aanpak thema in de klas.  
 
D’Haeseleer P., leerkracht geschiedenis BuSO,(29/03/2014), contact van op de 
bijwoondag Kleur Bekennen, recept oorlogswafels. 
 

Pollefliet L., (2013). Schrijven van verslag tot eindwerk. Zesde herwerkte druk, Gent, 
Academia Press 
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Bijlagen 
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Bijlages handleidingen 
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Bijlages Musea en wat bieden ze aan 
 
In Flanders Fields Museum: 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ontwerpen van  een educatief pakket rond Wereldoorlog I Pagina 120 van 137 

Academiejaar 2013-2014  Robin Van hamme, Tiana Vander Vreken 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ontwerpen van  een educatief pakket rond Wereldoorlog I Pagina 121 van 137 

Academiejaar 2013-2014  Robin Van hamme, Tiana Vander Vreken 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Ontwerpen van  een educatief pakket rond Wereldoorlog I Pagina 122 van 137 

Academiejaar 2013-2014  Robin Van hamme, Tiana Vander Vreken 

 

 
 
Passchendaele
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Logboek Bachelorproef september-oktober 

Wie? Tijd ? Plaats? Wat? Opmerking 

Robin 

Tiana 

27/09/2013 

1 uur 

Thuis  Eerste, verkennende brainstorm 
 

 

Robin  

Tiana 

Jelle 

Joachim 

27/10/2013 

30 minuten 

Ledeganck  Brainstorm, gesprek rond 
samenwerking 

 

Robin 

Tiana 

Jelle 

Joachim 

30/10/13  

1 uur 

Ledeganck   Eerste contactmoment met promotor 
Hilde Van Dooren 

 Brainstorm Jelle en Joachim 

 Afbakenen onderwerp 

 Bronnen bespreken 

 Verdeling onderwerp 

Joachim en Jelle 
zorgen voor een 
educatief spel als 
bachelorproef, Robin 
en Tiana werken 
een educatief pakket 
uit 

 

Logboek Bachelorproef november - december 

Wie? Tijd ? Plaats? Wat? Opmerking 

Robin 

Tiana 

20/11/2013 

29-30/11/2013 

2 uur 

Thuis  Voorbereiden stap 1 en 2 
bacherlorproefplan 

 Bronnen uitbreiden 
 

 

Robin  

Tiana 

03/12/2013 

45 minuten 

Ledeganck  Afspraak met promotor Hilde Van 
Dooren 

 Bespreken bachelorproefplan 
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Logboek Bachelorproef januari - februari 

Wie? Tijd ? Plaats? Wat? Opmerking 

Robin 

Tiana 

28 /01/2014 

30 /01/2014 

3 uur 

Leercentrum 

Ledeganck 

 Methodes en handleidingen bekijken. 
Wat is hier reeds over verschenen. 
(Robin en Tiana) 

 Bronnen uitbreiden. (Tiana) 

 Document ‘handleidingen’ 
opgesteld.(Tiana) 

 Scans genomen. (Robin)  
 

 

Robin  

Tiana 

02/02/2014 

4 uur 

Thuis  Bronnen uitbreiden. 
o Aanvraag ganzenbord WOI. 
o Inschrijven Kleur bekennen 

bijscholing IFF. 
o Lezen verschillende bronnen. 

 Schrijven van theoriebundel voor de 
leerkracht. 
 

 

Robin 

Tiana 

 

04/02/2014 

30 min. 

Bib 
Zottegem 

 Boeken WO I gezocht en 
geselecteerd. 

 

Robin 

Tiana  

07/02/2014 

3 uur  

Thuis  Tijdlijn voor leerkracht (algemeen) 
(Robin)  

 Musea, wat bieden ze aan? Document 
gemaakt. (Tiana) 

 Bronnenlijst aangevuld en volgens 
binnormen gezet. (Robin)  

 

Robin 10/02/2014 Thuis   Begonnen aan mindmap  
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Tiana 11/02/2014 

4 uur 

‘leergebiedoverschrijdend’ werken. 

 Bachelorproefplan bijgewerkt. 

 Conclusies geschreven 

 Brainstorm over mogelijke lesideeën.  

Robin 

Tiana 

12/02/2014 Ledeganck  Contactmoment met promotor Hilde 
Van Dooren 

 

Logboek Bachelorproef maart - april 

Wie? Tijd ? Plaats? Wat? Opmerking 

Robin 

Tiana 

10/03/2014 – 
28/03/2014 

 

Dendermonde, 
BS De 
bijenkorf 

 Stage vervolmaking 1 
 

 

Robin 

Tiana 

17/03/2014 

Hele dag 

Antwerpen, 
deSingel 

 CANON cultuurdag : alle sessies in het 
teken van onze BP. 

 

Robin  

Tiana 

 

29/03/2014 

Hele dag 

Ieper, In 
Flanders 
Fields 
Museum 

 Nascholing : 100 jaar Groote Oorlog: 
tegen de stroom in. Museumbezoek + 
workshops. 

 

Tiana 

 

31/03/14  

3 uur 

Thuis   Lezen boek Peter Serrien, per 
gevonden fragment lesideeën 
opschrijven. (Tiana) 
 

 

Robin 

Tiana 

01/04/2014 

5 uur 

Thuis  Opstellen tekst ‘verantwoording voor  
gebruik van een dagboek bij de 
lessen’. (Samen) 

 Lay-out handleiding opstellen. (Tiana) 

 Eerste les oorzaken en aanleiding WOI 
opstellen. (Samen) 

 Logboek aanvullen (Robin) 
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 Werkbundel leerlingen opstellen 
(Samen) 
 

Robin 

Tiana 

02/04/2014 

6 uur 

Thuis  

 

(drukkerij ‘Printor’ 
Zottegem) 

 Opstellen tekst ‘Wat is er vernieuwend 
aan onze handleiding?’ (Robin) 

 Informatie opvragen bij drukkerij voor 
het drukken van handleiding en 
dagboek. (Samen) 

 Uitwerken van lay-out dagboek en van 
de handleiding. (Tiana) 

 Herwerken tekst handleidingen en 
kritischer benaderen. (Robin) 

 

Robin 

Tiana 

Joachim 

Jelle  

03/04/2014 

45 min.  

Ledeganck   Overlegmoment met medestudenten 
Jelle en Joachim 
Stand van zaken aan elkaar 
voorgelegd. Ideeën uitgewisseld.  

  

 

Robin 

Tiana 

04/04/2014 

6 uur  

Thuis  Mails gestuurd naar:  
Sophie Viaene (medewerkster 
Provincie West-Vlaanderen) en  
Pieter Serrien (schrijver 
“Oorlogsdagen”) voor extra info en 
materiaal. 
 

 Verder uitwerken van les 1 : ‘Hoe het 
allemaal begon’. 

 Werkbundel leerlingen verder 
opgesteld. 

 Inleidend dagboekfragment 
samengesteld.  

 Lay-out verder aangepast. 

 Brainstorm rond les 2 : ‘Op de vlucht’.  
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Robin  

Tiana 

05/04/2014 

1 uur 

Thuis   Les 1 : ‘Hoe het allemaal begon’ 
afgewerkt. 

 

Robin  

Tiana 

07/04/2014 

4 uur 

Thuis  Les 2 : ‘Op de vlucht’ gemaakt. 

 Les 3 : ‘ Op onderzoek’ gemaakt. 

 Document ‘woordenmuur’ opgesteld. 

 Logboek verder aangevuld.  

 Brainstorm les 4  

 Reeds gemaakte lessen getoetst aan 
de Toetssteen. 
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Logboek Bachelorproef april - mei 

Wie? Tijd ? Plaats? Wat? Opmerking 

Robin 

Tiana 

21/04/2014 – 
16/05/2014 

 

BS De spiegel 

BS De Harp 

9000 Gent 

 Stage vervolmaking 2 
 

 

Robin 

Tiana 

26/04/2014 

Voormiddag 

Ledeganck  Opendeurdag Ledeganck.  

Robin 

Tiana 

30/04/2014 

In totaal: 

+/- 3 uur  

Thuis – bib –
BS De 
spiegel– 
Drukkerij PMR 
Gent  

 Mail verstuurd en antwoord gekregen 
van Pieter Serrien (goedkeuring 
gebruik dagboekfragmenten). 

 Overleg met mentor rond lessen WO I 
+ uitleg over handleiding en dagboek. 

 Eindtermen en leerplannen aanvullen 
eerste lessen. 

 Informatieve boeken halen voor de les 
‘Op Onderzoek’ en als themahoek in 
de klas. 

 Proefversie dagboek laten afdrukken.  

 Informeren bij drukkerij rond afdrukken 
handleiding en BP. 
 

 

Robin  

 

8/05/14 

9/05/14 

15/05/14 

16/05/14 

 

BS De Spiegel 

Gent  

 Praktijklessen WO I 

 Elke dag reflectie over de lessen 
opgeschreven in het klad (Robin) 
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(Telkens 2 uur) 

In totaal 8 uur. 

Reflectie klad: 
2 uur in totaal 

 

Tiana 

Robin 

 

14/05/14 

In totaal:  

4 uur  

Thuis   Lessenpakket vervolledigen met 
lessen, lessen aanvullen. 

 Oorlogswafels testen. 
 

 

Tiana 

Robin 

19/05/14 

In totaal:  

10 uur 

  Document Freinet (Tiana) 

 Document Werkvormen (Tiana) 

 Bronnen aanvullen (Robin) 

 Teksten herwerken van 
theoriegedeelte en in 
sjabloon/uiteindelijk bestand zetten. 
(Robin) 

 Theoriebundel voor lkr herwerken en 
aanvullen (Robin) 

 Logboek verder aanvullen (samen) 

 

Tiana  

Robin 

20-21/05/14 

In totaal:  

12 uur 

  Document websites (Tiana en Robin) 

 Document goed dagboek (Tiana) 

 Extra eindtermen, leerplannen en 
leerdoelen aangevuld (Tiana) 

 Document wat bieden musea aan 
herwerken en aanvullen (Robin) 

 Teksten herwerken van 
theoriegedeelte en in 
sjabloon/uiteindelijk bestand zetten. 
(Robin) 

 Bronnen aanvullen (Robin) 
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 Lessenpakket verder aangevuld (Tiana 
en Robin) 

  

Tiana  

Robin 

 

22/05/14 

8 uur  

 

 

Thuis 

 

 

Ledeganck 

 Tijdlijn leerkracht aangepast (Robin) 

 Achtergrondinfo aangepast (Robin) 

 Herinneringseducatie tekst opgesteld 
(Tiana en Robin) 

 Bronnenlijst aangevuld 

 Namiddag: afspraak Hilde (promotor) 

 Prowise-werking opgezocht en getest  

 Tekst prowise opgesteld 
 

 

Tiana 

Robin 

23/05/14 

3 uur  

 

3 uur 30 min. 

Ledeganck 

 

 

Thuis  

 Ontlenen computers en tablets. 

 Praktijkles Leupegem regelen (Tiana) 

 Les ICT herhaling uitwerken (Tiana) 
 

 Handleiding verder aangevuld (Robin) 

 Les ICT herhaling verder uitgewerkt en 
getest.(Tiana en Robin) 
 

 

Tiana 

Robin  

24/05/14 Thuis  Voorbereiding examen cultuur en 
groeiportfolio. 

 
 

 

Tiana 

Robin  

25/05/14 

 

3 uur  

Thuis   Voorbereiding examen cultuur en 
groeiportfolio 
  

 Les ICT herhaling afgewerkt.  

 Handleiding verder aangevuld.  
 

 

Tiana 26/05/14 Ledeganck  Voormiddag: examen cultuur, 
groeiportfolio, feedbackgesprek 
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Robin   

4 uur  

 

Thuis  

 Leerplannen en eindtermen lessen 
opgezocht (Tiana) en in handleiding 
geplaatst (Robin). 

 App prowise op tablets en laptops 
geïnstalleerd. 

 Voorbereiden op praktijkles.  

 Les ICT herhaling in handleiding gezet. 

Tiana 

Robin  

27/05/14 

2 uur  
 
13 uur  

BKO 
Leupegem  
 
Thuis 

 Praktijkles ICT herhaling (tablets)  
 
 

 Reflectie praktijkles schrijven (Tiana) 

 Les ICT herhaling aangepast en 
uitgediept. 

 Stappenplan leerlingen les 
“Oorlogswafels” gemaakt. (Robin) 

 Eindtermen en leerplannen verder 
aangevuld. (Robin)  

 Werkbundel les “Op onderzoek” 
opgesteld. 

 

Tiana 

Robin 

28/05/14 

9 uur 

Thuis  Werkbundel les “Op onderzoek” 
afgewerkt en toegevoegd aan 
“Werkbundel leerlingen” 

 Voorblad gemaakt (Tiana) 

 “Werkbundel leerlingen” verbeterde 
versie gemaakt en in handleiding 
gezet. 

 Prowise theorie in document 
 “Bachelorproef” gezet. 

 Praktische regeling i.v.m. afdrukken en 
indienen van BP op 06/06/14 
(bellen, mailen,…) 
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Tiana 

Robin 

29/05/14 

10 uur  

Thuis  Theorie 7scenes (Tiana) 

 Dagboek vervolledigd 

 Theoriebundel aangepast, uitgebreid 
en in handleiding gezet. 

 Lay-out handleiding op punt gezet. 
(Tiana) 

 Reflectie praktijklessen (Robin) 

 

Tiana 

Robin 

30/05/14 

10 uur 

Thuis  Tekst leerplannen GO en OVSG 
verder opgesteld en afgewerkt. 

 Handleiding verder afgewerkt (lay-out) 

 Voorwoord BP geschreven.  

 Bronnen verder aangevuld. 

 Praktijkgedeelte in BP zetten 
(Handleiding, dagboek en werkbundel) 
(Robin) 

 Theorie verbeterd en verder aangevuld 
waar nodig.  

 

Tiana 

Robin 

31/05/14 

10 uur 

Thuis  Handleiding laten nalezen en 
verbeterd waar nodig.  

 Reflectie verder aangevuld en in BP 
gezet. (Robin) 

 Besluit geschreven  

 Document ‘Toetssteen als checklist’ 
opgesteld.  

 Problemen Lay-out BP opgelost.  

 Verdere afwerking BP  

 

Robin 01/06/14 Thuis  BP opnieuw in nieuw sjabloon gezet, 
kopteksten aangepast en tekst 
aangepast waar nodig.  

 Doorsturen BP naar lezer en promotor. 
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