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Voorwoord

De wereld van T. rex is een educatief programma 
waarin kinderen met onderzoeksvragen de tentoon
stelling ingaan op zoek naar verklaringen. Niet elke 
vraag heeft een eenduidig antwoord, zo weten we 
gewoonweg niet welke kleur T. rex en andere dino’s 
hadden. Als afsluiting krijgen de groepjes de kans 
om zelf een onderzoeksvraag te verzinnen, soms 
 grappig, vaak  verrassend serieus, zoals ‘Was T. rex 
een kannibaal?’

Dat is waar we ons vanuit musea met natuurhistorische  
collecties voor inzetten. We willen kinderen (en 
 volwassenen) verwonderen en nieuwsgierig maken. 
Ze de mogelijkheid geven eigen vragen te formuleren  
en vervolgens zelf op onderzoek uit te gaan. Maar 
waarom? De rijkdom van de natuur is prachtig en biedt 
ons ontzettend veel, zoals voedsel, geneesmiddelen 
en energiebronnen. Maar de natuur staat wereldwijd 
onder druk, onder andere door opwarming, ontbossing 
en  vervuiling. Steeds vaker moeten we beslissingen 
nemen, zowel maatschappelijk als persoonlijk, waarbij 
kennis van en vertrouwdheid met (onderzoek aan) de 
natuur belangrijk zijn. Beslissingen met soms grote 
gevolgen voor mens en natuur. Het nemen van wel
overwogen beslissingen in een snel veranderende 
samenleving verlangt een andere houding en andere 
vaardigheden van ons. Daarom is het zo belangrijk 
om wetenschapswijsheid te stimuleren. Dat is het ver
mogen om, gevoed door nieuwsgierigheid, vragen te 
kunnen stellen over de wereld om je heen, antwoorden 
te zoeken en deze op waarde te kunnen schatten.

In 2015 ontdekten we dat wij als gezamenlijke musea 
een passie deelden, namelijk kinderen net zo enthou
siast en nieuwsgierig maken als wij zelf zijn naar de 
rijkdom van de natuur. De samenwerking was geboren. 
Daarmee komt ook meer samenhang in ons aanbod. 
Dat is belangrijk, omdat er in Nederland zoveel aanbod 
is voor kinderen binnen schooltijd en de vrije tijd, dat 
het zicht op het bos door de bomen danig  gehinderd 
wordt. Wat moet je als kind, leerkracht of (groot)
ouder kiezen en hoe sluit het aan op de interesses van 
 kinderen en het curriculum op school? Door samen te 
werken en te leren, hopen we bij te dragen aan betere 
educatie en herkenbaarheid over de grenzen van onze 
organisaties heen. 

Ter afsluiting wil ik iedereen die betrokken is geweest 
bij Leren doe je samen bedanken, in het bijzonder het 
Mondriaan Fonds, dat Leren doe je samen überhaupt 
mogelijk gemaakt heeft en uiteraard alle educatie
medewerkers van alle musea die onaflatend enthousiast 
zijn geweest de afgelopen twee jaar. Ik heb zelden zo’n 
vrolijke en bevlogen groep mensen bij elkaar gezien. 
Dit gaan we natuurlijk niet loslaten de komende jaren. 

Yuri Matteman
Hoofd Educatieve Ontwikkeling, Naturalis
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Samenvatting

 waarom leren doe je samen
Ruim twee jaar lang verbond het project Leren doe je 
samen een gedreven groep van 22 mensen met een 
sterk gezamenlijk doel: kinderen verwonderen, ze 
enthousiast en nieuwsgierig maken naar de rijkdom 
van  de natuur. We zagen het voor ons (soms letterlijk, in 
de natuurhistorische musea waar we vandaan komen): 
groepjes kinderen die tijdens een museale activiteit 
geprikkeld worden om vragen te stellen, en diezelfde 
vragen vervolgens door eigen onderzoek beantwoor
den. Deze manier van werken vraagt om vaardigheden 
die juist nu heel belangrijk zijn: vragen kunnen stellen 
over de wereld om je heen, antwoorden te zoeken en 
die op waarde kunnen schatten. Wetenschapswijsheid, 
met andere woorden. Dat is vooral nodig om wel
overwogen beslissingen te kunnen nemen in een 
samenleving die heel snel verandert.

 vertrekpunt project 
In 2010 werd de Stichting Nederlandse Natuur
historische collecties (SNNC) opgericht. Het samen
werkingsverband van elf aangesloten musea zorgt 
ervoor dat het natuurhistorisch erfgoed vanuit een 
gezamenlijk oogpunt wordt beheerd, onderzocht en 
gepresenteerd. Hierin wordt met vol  vertrouwen samen
gewerkt door musea die op elkaar lijken, maar ook 
verschillend zijn in grootte, onderwerp en reikwijdte. In 
2014 richtte Naturalis het Nature Learning Center (NLC) 
op, het expertisecentrum voor leren over natuurhistorie, 
natuur en wetenschap. Een van de belangrijkste doel
stellingen van het NLC is om kinderen de mogelijkheid 
te bieden altijd een volgende stap te kunnen zetten 
in hun enthousiasme voor (onderzoek aan) de rijkdom 
van de natuur. Tijdens inventarisaties van bestaand 
 educatief aanbod ter voorbereiding van de oprichting 
van het NLC, bleek dat er bij alle SNNCleden animo 
was om samenwerking op educatief gebied verder 
te  onderzoeken. Er groeide naast  enthousiasme een 
bewustwording van de noodzaak om serieuzer samen 
te gaan werken. Met als eerste  resultaat een gezamen
lijk educatief statement, waarin we onze educatieve 
uitgangspunten formuleerden:  verwonderend, echt, 
relevant, onderzoek, wetenschapswijs en de positie in 
het onderwijsveld.

 eerste fase: gezamenlijk samenwerkingsplan
Dankzij een bijdrage van het Mondriaanfonds kregen 
we de mogelijkheid om de wenselijke samenwerking 

op educatief gebied vorm te geven en het tweejarig 
project ‘Leren doe je samen’ in het leven te roepen. 
Leidend was:
• De gezamenlijke kwaliteit van het educatief aanbod 

verhogen.
• Inzicht vergaren in de overeenkomsten, verschillen, 

sterkte punten en knelpunten binnen de musea op 
het gebied van leren, begeleiden en inhoud.

• Het organiseren van een structurele  educatieve 
samenwerking tussen de musea met  natuurhistorische 
collecties, gebaseerd op gemeenschappelijkheid en 
gelijkwaardigheid.

• Bijdragen aan een beter natuurhistorisch en weten
schapsonderwijs en daarmee kennis, vaardigheden en 
houding van onze doelgroepen versterken.

Na de inventarisatiefase werd duidelijk dat er 
behoefte was aan een vijftal werkpakketten: 
 richt lijnen, werk vormen, trainingen communicatie en 
project management.

Het werkpakket richtlijnen richtte zich in eerste 
instantie op het formuleren van wat er verstaan wordt 
onder ‘kwaliteit’ in de doelstelling: de kwaliteit van de 
gezamenlijke educatie voor het onderwijs te verhogen. 
Gekozen is voor de insteek dat als er binnen dit project 
wordt gesproken over ‘kwaliteit’ er o.a. bedoeld wordt 
dat er goed aangesloten wordt bij de vernieuwingen in 
het onderwijs, met nu als eerste speerpunt onderzoe
kend leren. Vervolgens werd bekeken of het mogelijk is 
om de bedoelde kwaliteit van de educatieve activitei
ten te borgen, voor nu en in de toekomst, door gebruik 
van een hulpmiddel. Na vele discussies en overleggen, 
en met input van docenten en experts, is een rubric 
ontwikkeld die bruikbaar is voor alle aan dit project 
deelnemende musea.

Omdat musea graag aansluiten bij actuele ontwikkelin
gen van het onderwijs, ging werkpakket werkvormen op 
zoek naar werkvormen die passen binnen de nieuwste 
ontwikkelingen. Als uitgangspositie werd gekozen 
voor onderzoekend en ontwerpend leren (OOL). Het 
resultaat: een werkvormenwaaier met 45 voorbeelden 
van onderzoekende en ontwerpende werkvormen die 
musea inzetten tijdens de museumlessen.

Het doel van werkpakket trainingen was educatieve 
kennis en ervaring te bundelen, delen en vergroten. 
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Ontwikkelaars en uitvoerders van de deelnemende 
SNNCmusea namen deel aan 4 trainingsdagen. 
Daarbij hoorde informatie vergaren over de nieuwste 
 onderwijsontwikkelingen en didactieken als OOL, maar 
er werd ook onderzocht welke tips aan ontwikkelaars 
meegegeven kunnen worden om de uitvoerende 
 medewerkers op een juiste manier te kunnen 
ondersteunen.

De leden van het werkpakket communicatie hebben 
zich zowel bezig gehouden met de communicatie 
 binnen het project als met de communicatie naar 
 buiten toe. De inhoud en resultaten van alle  activiteiten 
 moesten de verdiende aandacht krijgen. Naast het 
opzetten van een Googlewebsite, inzetten van social 
media en deelname aan de Nibiconferentie, is ook 
heel bewust hulp gevraagd van de communicatie
medewerkers van de SNNCmusea.

 tweede fase: uitproberen tijdens de pilotfase
De tweede fase van het project; de pilotfase, moest 
duidelijk maken of dat wat er al geleerd was ook in 
de praktijk goed tot zijn recht kwam. Hoe is het om 
een onderzoekende les te maken? Hoe bevallen de 
richt lijnen in gebruik? En wat is de meerwaarde van 

het  werken met een intervisiepartner? Nagenoeg alle 
musea hebben een testles ontwikkeld die uitvoerig 
langs de OOLtestlat is gelegd.

 en nu verder
Gelukkig stopt dit alles niet nu de officiële twee jaar 
van het project erop zitten. Gedurende het project 
hebben de educatieve afdelingen van de dertien 
musea elkaar goed leren kennen, van elkaar geleerd 
en elkaar geholpen met materialen, advies en soms 
complete educatieve programma’s. Twee jaar leverde 
veel  inspiratie, samenwerking, nieuwe inzichten en 
 waardevolle trainingen op.

Een succes dat mogelijk is gemaakt door financiële 
ondersteuning van het Mondriaanfonds en de enorme 
inzet van alle betrokkenen. Dit is niet onopgemerkt 
gebleven. Na het opstellen van het toekomstdocument 
waarin de meerwaarde, de opbrengsten en de wens 
voor de komende jaren verduidelijkt worden, is door de 
directeuren van de SNNCmusea toestemming gegeven 
om dit project in afgeslankte vorm door te zetten. Een 
mooie beloning voor alle inzet, maar ook een gerust
stelling dat alles wat de afgelopen jaren is opgebouwd 
verder uitgebouwd kan gaan worden.
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Aanleiding

 Het museum wordt de plek om te leren, te ontdekken en 
te onderzoeken. Alleen of samen, binnen schooltijd of in 
de vrije tijd, en of je nu elke week door de duinen struint 
of nog geen mees van een mus kan onderscheiden, je 
bent altijd welkom. (uit educatief statement SNNC ‘van 
verwondering naar wetenschapswijsheid’, 2015)

In 2010 werd de Stichting Nederlandse 
Natuurhistorische Collecties (SNNC) opgericht. Dit 
samenwerkingsverband van elf aangesloten musea 
zorgt ervoor dat het natuurhistorisch erfgoed vanuit 
een gezamenlijk oogpunt wordt beheerd, onderzocht 
en gepresenteerd. Hierin wordt met vertrouwen samen
gewerkt door musea die op elkaar lijken, maar ook ver
schillend zijn in grootte, onderwerp en reikwijdte. Wat 
ons bindt is de bevlogenheid voor onze onderwerpen 
en onze collecties.

In 2014 richtte Naturalis het Nature Learning Center 
(NLC)1 op, het expertisecentrum voor leren over natuur
historie, natuur en wetenschap. Een van de belang
rijkste doelstellingen van het NLC is om kinderen de 
mogelijkheid te bieden om altijd een volgende stap te 
kunnen zetten in hun enthousiasme voor (onderzoek 
aan) de rijkdom van de natuur. Om dit te bereiken zijn 
samenhang, samenwerken en samen leren essentieel. 
Nog veel te vaak is educatief aanbod versnipperd en 
losstaand. 

Tijdens inventarisaties van bestaand educatief aanbod 
ter voorbereiding van de oprichting van het NLC, bleek 
dat er bij alle SNNCleden animo was om samenwerking 
op educatief gebied te onderzoeken. Dit resulteerde in 
verschillende bijeenkomsten en werkbezoeken, waarin 
we onze vele overeenkomsten bespraken, zoals onze 
doelgroepen, de kracht van echte objecten en authen
tieke ervaringen, en het stimuleren van de uitgangs
punten van leren, zoals verwondering, nieuwsgierigheid 
en de onderzoekende houding. Ook erkenden we de 
verschillen, waarvan hierboven al enkele voorbeelden 
zijn genoemd. We zagen in dat we veelal voor dezelfde 
uitdagingen staan binnen het onderwijs en binnen het 
museale veld. Bijvoorbeeld voor betrokkenheid van 
musea bij educatie op de vlakken van cultuur, natuur en 

1 Nature Learning Center, powered by Naturalis  curious by 
Nature (2014)

wetenschap2, en voor de noodzaak om als musea meer 
samen te werken. De onderlinge verschillen boden 
volgens ons mogelijkheden die we anders niet zouden 
hebben, inhoudelijk3, maar ook in slagkracht, expertises 
en de mogelijkheid om snel experimenten op en in te 
zetten. 

Er groeide naast enthousiasme een bewustwording van 
de noodzaak om serieuzer te gaan samenwerken op 
educatief gebied. Ons eerste resultaat was een geza
menlijk educatief statement4, waarin we onze educa
tieve uitgangspunten formuleerden (verwonderend, 
echt, relevant, onderzoek en wetenschapswijs5). Ook 
brachten we hierin onze positie in het onderwijsveld 
onder woorden, met als afsluitende woorden het citaat 
waarmee dit hoofdstuk start.

Dankzij een bijdrage van het Mondriaan Fonds kregen 
we de mogelijkheid om educatieve samenwerking ook 
echt serieuzer aan te pakken. Vanaf dat moment heette 
het project Leren doe je samen en dat hebben we ook 
gedaan. Hierbij hebben we de onderstaande doelen 
altijd leidend laten zijn:

 onze gezamenlijke doelen

• De gezamenlijke kwaliteit van het educatief aanbod 
verhogen. 

• Inzicht vergaren in de overeenkomsten, verschillen, 
sterke punten en knelpunten binnen de musea, op 
gebied van leren, begeleiden en inhoud. 

• Het organiseren van een structurele educatieve 
samenwerking van de musea met natuurhistorische 
collecties, gebaseerd op gemeenschappelijkheid en 
gelijkwaardigheid.

• Bijdragen aan beter natuurhistorisch en wetenschap
sonderwijs en daarmee kennis, vaardigheden en 
houding van onze doelgroepen versterken.

2 Zie de leerlijnen Cultuur in de spiegel, en Wetenschap en 
Technologie van SLO

3 Bv. als ‘zuiver’ natuurhistorische musea (o.a. Naturalis, 
Natuurmuseum Brabant) en musea die cultuur en natuur 
integreren (o.a Museon, TwentseWelle), of de relatie van de 
musea met natuur en milieueducatieinstellingen.

4 Zie bijlage 1: van verwondering naar wetenschapswijsheid 
(2015)

5 Gebaseerd op de Big Five van Educatie (Naturalis, 2014)
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Partners

Leiden
Utrecht

Nijmegen

Tilburg

Maastricht

Texel

Haarlem

Den Haag

Enschede
Denekamp

Rotterdam

Leeuwarden

De SNNC-leden zijn:
Naturalis Biodiversity Center (Leiden)
Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
(Rotterdam) 
Natuurmuseum Brabant (Tilburg)
Natuurmuseum Fryslân (Leeu-
warden)
Natuurmuseum Nijmegen (Nijme-
gen)
Natuurhistorisch Museum Maastricht 
(Maastricht)
Museon (Den Haag)
Teylers Museum (Haarlem)
Universiteitsmuseum Utrecht (Utre-
cht)
Museum TwentseWelle (Enschede)
Natura Docet Wonderryck Twente 
(Denekamp)
Ecomare (Texel)
Ook deelnemer:
Hortus botanicus Leiden (Leiden)



9

Regiegroep
Alle leden van de werkpakketten 
(22 personen)

SNNC 
Stichting Nederlandse 
Natuurhistorische Collecties

Kernteam
Ingeborg Meutgeert 
(Natuurmuseum Fryslan)
Friso Visser (Museon)
Yuri Matteman (Naturalis)
Julie van de Schoor 
(Natuurhistorisch Museum 
Maastricht)

Projectcoördinator
Marianne Benning

Klankbordgroep
Marjelle van Hoorn (VSC) 
André de Hamer (Duurzame pabo) 
Anton Bakker (Katholieke pabo 
Zwolle)
Mathijs ter Bork (IVN)

Werkpakket Projectmanagement
Trekker: Marianne Benning en  
Yuri Matteman (Naturalis)

Shirley Jaarsma  
(Het Natuurhistorisch)

Werkpakket Communicatie
Trekker:  Karina Roovers (Natuurmuseum Brabant)
 
Leden:  Marianne Benning en Indra Trautwein/Noëmi Mercks (Teylers) 
Ondersteund door Loes Schippers (WP Richtlijnen) Aaike van Oord (WP 
Trainingen) en Maartje Kijne (WP Werkvormen)

Werkpakket Richtlijnen
Trekker: Loes Schippers  
(Museum TwentseWelle)
 
Leden: 
Yuri Matteman (Naturalis)
Anetta Dullaert (Natura Docet 
Wonderryck Twente)
Johan Heeffer (Natuurmuseum 
Brabant)
Ingeborg Meutgeert 
(Natuurmuseum Fryslân) 
Friso Visser (Museon)

Werkpakket Training
Trekker: Aaike van Oord (Museon)
 
Leden:
Ruud Moesbergen 
(Universiteitsmuseum Utrecht) 
José de Jaeger (Natuurmuseum 
Fryslân)
Anke Jongen (Natuurmuseum 
Brabant)
Hanneke Jelles (Hortus botanicus 
Leiden)
Krista Leusink (Naturalis)
Sandra Harmsen (Museon)

Werkpakket Werkvormen
Trekker: Maartje Kijne (Naturalis)

Leden: 
Hester Ketel 
(Universiteitsmuseum Utrecht)
Gertruud Cobben (De Bastei)
Els Wennekendonk (Ecomare)
Shirley Jaarsma  
(Het Natuurhistorisch)
Liset Stoffers 
(Het Natuurhistorisch)
Julie van de Schoor 
(Natuurhistorisch Museum 
Maastricht)
Romy Endeman (Natuurhistorisch 
Museum Maastricht)

Organisatieschema
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december

  

 

november

oktober

september

augustus

juli

januari

februari

maart

april

mei

juni

mei

juni

2016

Oplevering gezamen
lijk statement musea 

met natuurhistorische 
collecties

Eerste (Kick-off)
bijeenkomst

Aanstellen  
project coördinator

Tweede  
bijeenkomst  

regiegroep

Bezoek Londen 
(NHM en GMZ)

13 inventarisatie 
bezoeken

Derde 
bijeenkomst 

regiegroep

Toekenning  
subsidie  
Mondriaanfonds

Opstellen  
samenwerkings
plan Leren doe  
je samen

2015

Inventarisatiefase

Ontwikkelfase

Activiteiten 
tijdlijn

Voortgang project

Regiegroepbijeenkomsten

Training
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december

  

 

november

oktober

september

augustus

juli

januari

februari

maart

april

mei

juni

december

  

 

november

oktober

september

augustus

juli

januari

februari

maart

april

mei

juni

2017

Zevende  
bijeenkomst  

regiegroep

Spreker bij  
conferentie  

‘Whole School  
Approach’ van de  

duurzame pabo

Achtste  
bijeenkomst  

regiegroep

1e training Voor 
ontwikkelaars over 

brainstormen en (OOL) 
lesontwikkeling  

1e versie gezamen lijke 
richtlijnen

Kickoff  
samenwerking  

pabo Windesheim 
Flevoland

Start Maand van  
het meekijken

Negende bijeenkomst 
regiegroep

Pilotfase:  
Uitvoeringsfase,  

start lesontwikkeling

2e training. Voor 
ontwikkelaars over 

observeren, feedback 
geven, inwerken  

en trainen

Sessie op  
internationaal con

gres Ecsite over 
samenwerking

Dertiende  
bijeenkomst  
regiegroep

Definitieve  
versie richtlijnen

Opleveren 
producten pilot 
& opleveren 
producten 
studenten pabo 
Windesheim

Twaalfde bijeen
komst regiegroep

3e training: Voor  
alle educatief 
medewerkers 
over kwaliteit  
op de vloer

Elfde bijeen 
komst regiegroep

Start schrijven  
toekomstvisie

Tiende 
 bijeenkomst 
regiegroep

2018

Oplevering werk
vormenwaaier 

onderzoekende 
werkvormen

Afsluiting  
met directeuren 

van de SNNC

Inspiratiedag 
KBIN Brussel

Continuering 
samenwerking 

musea

Inspiratiemiddag 
‘Onderzoekend  
leren in licht bege
leide activiteiten  
en 
school  programma’s’
Naturalis

Opleveren plan  
van aanpak

Zesde bijeenkomst 
regiegroep
Museon

Vijfde  
bijeenkomst  
regiegroep

Opleveren  
inventarisatie 
 rapport

Vierde  
bijeenkomst  
regiegroep

Pilotfase

Ontwikkelfase
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Start van het project

Het project is in januari 2016 officieel van start gegaan 
tijdens de kick-off bijeenkomst in Utrecht. De planning 
voor het tweejarige project bestaat grofweg uit twee 
stappen: een inventarisatiefase en een pilotfase.

 inventarisatie
In dit project staat leren van elkaar en leren met elkaar 
centraal. Wie wil leren van elkaars sterke punten heeft 
inzicht nodig in elkaars expertise en ervaringen. Wat 
zijn de verschillen tussen de musea? Wat zijn onze 
sterke punten en waar willen we nog leren? In de eerste 
fase van het project is veel geïnvesteerd in het leren 
kennen van elkaar en de verschillende musea. Onze 
hoofdvragen:

• Op welke wijze is educatie voor het primair onderwijs 
op het gebied van natuur(historie) vormgegeven bij 
de aangesloten instellingen?

• Op welke gebieden willen de aangesloten 
 instellingen zich verder ontwikkelen, samenwerken 
en kwaliteit verhogen?

 inventarisaties bij musea
In de periode van 18 april tot 16 juni 2016 is elk deel
nemend museum bezocht door de projectcoördinator. 
Gedurende twee dagen, of bij uitzondering een lange 
dag, zijn interviews afgenomen, vragenlijsten behandeld 
en lessen geobserveerd. Bij de 13 betrokken partner
instellingen is in totaal met 61 personen gesproken 
met verschillende functies t.a.v. educatie, variërend 
van afdelingshoofden en sectorhoofden tot vrijwilli
gers, stagiaires en educatief ontwikkelaars. De focus 
van data verzameling lag op de educatieve  activiteiten 
voor basisscholen, met de nadruk op activiteiten in 
het museum met het onderwerp natuurhistorie. De 
verzamelde data zijn op twee verschillende manieren 
verwerkt. Er is een inventarisatierapport   geschre
ven, waarin alle aspecten omtrent POeducatie in de 
musea op thematische wijze is weer gegeven. Er zijn 
bijvoorbeeld hoofdstukken over aantallen bezoekers, 

Neem echt goed de tijd om organisaties en 
medewerkers te leren kennen als project coördinator. 
Ga bij iedereen langs en laat zien dat je er voor hen 
wilt zijn.

do

Zes medewerkers zijn in het NHM actief als ‘hongerige vogels’ en ervaren een interactieve werkvorm over snavelvormen en evolutie.
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doelgroepen, kosten, gebruik van collectie, taken van 
educatieve afdelingen, training, testen van lessen en 
meer. Daarnaast zijn er IDsheets ontwikkeld, waarin 
op bondige wijze per museum staat weergegeven hoe 
educatie in hun museum is vormgegeven. 

 bezoek londen
We hebben niet alleen gekeken naar het onderwijs in 
onze eigen musea, maar hebben ook het buitenland 
verkend. Op 11 en 12 april 2016 zijn 17 betrokkenen 
bij het project Leren doe je samen in Londen geweest. 
Dit zorgde voor een hechtere band onder de partners. 
Samen leerden we over educatie in het Natural History 
Museum (NHM) en het Grant Museum of Zoology (GMZ). 
Een verslag van onze activiteiten, ervaringen en bevin
dingen staat in bijlage 4 van het inventarisatierapport. 

 plan van aanpak
Naar aanleiding van de resultaten van de  inventarisatie 
is een gezamenlijk plan van aanpak geschreven in 
november 2016. Medewerkers gaven tijdens de 
inventarisatiefase aan van elkaar te willen leren en 
materialen uit te willen wisselen. Het delen van kennis 
en kunde staat centraal. Door gezamenlijke richtlijnen 
te ontwikkelen gaat de kwaliteit van het gezamenlijke 
onderwijs omhoog. Onderzoekend en ontwerpend 
leren is een veelgenoemd onderwerp, zowel binnen 
onze musea alsmede in het veld. Musea willen pro
fessionaliseren m.b.t. het trainen en inwerken van 
hun medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast willen zij 
investeren in goede evaluatiemethoden en manieren 
om de kwaliteit van hun lessen te bewaken. Op het 
gebied van samenwerking zouden de musea meer 
contact willen met POscholen, pabo’s en universi
teiten. De kwaliteitsverhoging van het gezamenlijke 
aanbod willen we in de toekomst door twee vormen 
van samenwerking bereiken. Ten eerste door het uit
wisselen van reeds opgedane kennis en expertise. Ten 
tweede door het opstellen van gezamenlijke richtlijnen 
en evaluatiemethoden en het collectief aangaan van 
nieuwe uitdagingen. 

Organiseer een unieke en leerzame start
bijeenkomst of reis waarbij de partners elkaar 
goed leren kennen. Dit resulteert in een goede 
sfeer, gedeelde herinneringen en gevoel van 
gezamenlijkheid.

do

 In het Grant Museum of Zoology wordt door groot en klein met echte botten gewerkt. Hier wordt een gorilla in elkaar gepuzzeld.
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Projectmanagement en bijeenkomsten

De kickoff van Leren doe je samen vond plaats op 
maandag 25 januari 2016. In de eerste fase van het 
 project is een projectcoördinator aangenomen en 
zijn een klankbordgroep en kernteam gevormd. De 
klankbordgroep bestaat uit vier critical friends van 
 organisaties buiten de natuurhistorie. Het kernteam 
bestaat uit vier educatief medewerkers van bij de 
SNNC aangesloten musea die ook in de regiegroep 
deelnamen.

 werkpakketten
Naar aanleiding van het samenwerkingsplan en de 
inventarisatie zijn vijf werkpakketten gevormd. Alle 
partners vanuit de musea (22 personen) zijn ingedeeld 
in een werkpakket. Bij de indeling is rekening gehouden 
met de persoonlijke voorkeur en spreiding van ervaring 
en expertise.

Na het indelen van de werkpakketten is het plan van 
aanpak door alle betrokkenen van de werkpakketten 
gecheckt en waar nodig aangevuld. Zo hebben we 
eigenaarschap en betrokkenheid gecreëerd onder alle 
partners. De leden van de werkpakketten hebben tij
dens onze tweemaandelijkse bijeenkomsten de gele
genheid om te vergaderen en gezamenlijk te werken 
aan producten. 

 bijeenkomsten
Tijdens de kickoff bijeenkomst is overeengekomen  
om  elke twee maanden op een andere locatie te 
vergaderen. Door regelmatig te vergaderen blijven 
partners betrokken bij het project. Ze werken zonder te  
lange tussenfasen richting deadlines. Een regie groep
vergadering van 1,5 uur werd uitgebreid met extra 
activiteiten. Bijvoorbeeld een rondleiding gericht op 
educatie door het museum, een workshop of  
presentatie van een (externe) spreker. De bijeen
komsten werden daarmee dagvullende programma’s. 
De bijeenkomsten waren een grote tijdsinvestering 
voor de partners, maar werden zeer goed bezocht en 
zeer goed beoordeeld.

Als afsluiting van het project is op 21 februari 2018 
een bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met 
het KBIN in Brussel. Hier konden we informatie,  kennis, 
resultaten en ervaringen uitwisselen met andere 
museumeducatoren.

Stel een onafhankelijke projectcoördinator aan.
do

Maak per werkpakket een plan van aanpak. Dit 
zorgt voor betrokkenheid, verantwoordelijkheid en 
eigenaarschap.

Geef één persoon per werkpakket functie van 
trekker. Hij/zij houdt binnen het werkpakket de 
voortgang in de gaten en rapporteert dit aan de 
coördinator.

do
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Organiseer de bijeenkomst op wisselende 
inspirerende plekken.

Betrokken parttime museummedewerkers werken 
op verschillende dagen. Door de bijeenkomsten 
op wisselende dagen te plannen hoeft niet steeds 
dezelfde partner te schuiven met zijn vrije dagen.

Maak een langetermijnplanning waarin alle 
bijeenkomsten al vaststaan. Door vergaderingen al 
maanden van te voren te plannen heb een hogere 
opkomst.

Als partners ver moeten reizen voor een 
vergadering, organiseer hier dan extra activiteiten 
omheen zoals lezingen, workshops, discussies, 
rondleidingen etc. Dat maakt de reis waardevoller.

do

Wees niet te laconiek over een bijeenkomst. 
Partners investeren tijd en geld in jouw 
bijeenkomst. Zorg voor een degelijke agenda en 
waardevolle dag.

Plan de belangrijkste beslissingen niet helemaal 
aan het begin of aan het einde van de dag. Maak 
een programma met ‘te missen inloop en uitloop’ 
met de kern in het midden.

don’t

 voorbeelden van activiteiten
• Uitwisselen van inspirerende boeken
• Inzien en uitwisseling van educatief materiaal van 

musea
• Scholenworkshops aan elkaar geven (‘Een spannende 

vondst’ van Universiteitsmuseum Utrecht en ‘Laat 
maar waaien’ van Naturalis)

• Lezing door een pabodocent over OOL op de 
lerarenopleiding

• Verwelkomen andere samenwerkingsprojecten 
(Verwonderpaspoort)

• Bezoek aan nieuwe tentoonstellingen (BOS in 
Natuurmuseum Brabant en Darwins Zolder in 
Natuurmuseum Fryslân)

• Inspiratie en discussiesessies (bijvoorbeeld over 
stages)

• Bezoeken educatieve evenementen van musea 
(Makerfestival Twente in museum TwentseWelle)

• Lezing van een directeur
• Inspiratiepresentaties van leden van de 

klankbordgroep
• Gezamenlijke brainstorms
• ‘Implementeren doe je samen’ om tips te vragen 

aan collega’s m.b.t. onderzoekend maken van 
programma’s 
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Richtlijnen

De samenwerking Leren doe je samen is ontstaan met 
als doel de kwaliteit van de gezamenlijke educatie voor 
het primair onderwijs (PO) te verhogen, een wens die 
we met elkaar delen vanaf het begin. Dit resulteerde in 
een keuze om gezamenlijk een instrument te ontwikke
len waar alle musea gebruik van kunnen maken om de 
kwaliteit van de educatie te verhogen. Het instrument 
werd een rubric die iedere ontwikkelaar kan gebruiken 
voor, tijdens en na de ontwikkeling van een activiteit.

Een goede activiteit heeft een duidelijk omschreven 
doel, doelgroep en resultaat (leerdoelen). De leer
doelen sluiten aan op het curriculum. Het betreft een 
activiteit waarin museale leeromgeving en voorwer
pen een rol spelen en leiden tot verwondering. De 
leerlingen worden intrinsiek gemotiveerd doordat ze 
plezier beleven aan de activiteit. Ze werken bij voor
keur in teams omdat samenwerken over het algemeen 
een positief rendement geeft qua beleving en resul
taat en omdat samenwerken een voor hun toekomst 
belangrijke vaardigheid is. De werkvormen passen 
bij ontwikkelingen in het onderwijs als 21e-eeuwse 
vaardigheden, wetenschapswijsheid en onderzoekend 
en ontwerpend leren. 

Niet alleen de didactiek is goed doordacht maar ook 
de organisatie van het programma. Een degelijke en op 
de didactiek aansluitende voorbereiding, ontvangst, 
begeleiding en evaluatie zijn in de beschrijving van de 
activiteit meegenomen. 

 doel rubric
De rubric is een hulpmiddel waarmee tijdens en na het 
ontwikkelen van een activiteit gewerkt kan worden en 
is geschikt om een educatieve activiteit te beoordelen 
op kwaliteit en om de manier van werken te beoordelen 
om tot een educatieve activiteit te komen.

 hoe tot stand gekomen
Bij het eerste overleg van het werkpakket richtlijnen 
is er gesproken over een gemeenschappelijk kader 
vaststellen, de stip aan de horizon. Dit resulteerde in 
de volgende punten en werd gaandeweg aangevuld.
• Uit het Lerendoejesamenstatement: ‘… het 

museum als DE plek om te leren, te ontdekken en te 
onderzoeken …’ en termen als samenwerken, inhoud, 
voor iedereen

• Authenticiteit
• Gedeelde visie, elkaar vertrouwen en zonder 

 problemen elkaar kunnen corrigeren
• Relevant blijven voor het onderwijs
• Producten ontwikkelen die een rechtstreekse link 

hebben met collecties
• Benchmark of ander onderzoek gebruiken om 

 tevredenheid te meten bij het onderwijs
• Gekoppeld aan kerndoelen
• De partners zien als collega’s om in voorkomende 

gevallen naar door te verwijzen
• Ervaringen, expertise, producten en mensen 

uitwisselen
• Intervisie en borging

Tijdens de tweede bijeenkomst werd gekeken naar 
welke uitgangspunten er al zijn. Door de inventari
satie van de projectcoördinator kregen we een beeld 
van richtlijnen en documenten die in diverse musea 
werden gebruikt bij het ontwikkelen van hun lessen. 
Vervolgens onderzochten we wat wij hiervan konden 
meenemen voor de Leren doe je samenrichtlijnen 
en kwaliteitsnormen. We zochten naar een geschikte 
vorm en onderzochten wat de individuele werkpakket
leden onder richtlijnen en onder kwaliteitsnormen 
verstonden.

Werkpakket richtlijnen bespreekt voortgang in museum 

TwentseWelle. Met de klok mee: Yuri Matteman, Johan Heeffer, 

Loes Schippers, Anetta Dullaert en Ingeborg Meutgeert. Friso Visser 

ontbreekt op deze foto.

Zorg gelijk in het begin dat duidelijk is wat een 
ieder onder richtlijnen en kwaliteitsnormen 
verstaat.

do
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Er werd voorzichtig gestart met het onderverdelen van richtlijnen en kwaliteitsnormen, zie de tabel hieronder.

richtlijnen kwaliteitsnormen

Ontwikkelen aansluiten bij het aanbod en ontwikkelingen 
PO

altijd enkele facetten van OOL, in ieder geval 
procesgericht leren

21e eeuwse vaardigheden

gebruik natuurhistorische collectie onderzoek echte voorwerpen en materialen

programma moet altijd aansluiten aan 
kerndoelen

programma moet alleen in museum te doen 
zijn, uniek aanbod

Uitvoeren didactiek goed getrainde museumdocenten 

programma weten

achtergrondkennis programma en collectie + 
inspelen doelgroep

wetenschapswijsheid onderzoekende houding

rekening houden met doelgroep

verwonderen

Tijdens de derde bijeenkomst van het werkpakket werd 
naar aanleiding van de tabel het idee van een rubric 
geopperd. Onder andere Naturalis had een Prioriteiten 
Checklist voor de Big 5 en ook voor het project van 
het Verwonderpaspoort werd met een rubric gewerkt. 
De ervaringen waren goed en zo werd de rubric het 
uitgangspunt. 

“Categorieën bepalen de kwaliteit, er moet een 
scheiding komen tussen ontwikkelen en uitvoeren 
en het gezamenlijke statement moet niet uit het oog 
verloren worden.”

Een eerste aanzet is opgezet en Anton Bakker van 
de Duurzame PABO is benaderd om mee te denken 
vanwege zijn expertise betreffende OOL in het PO. 
Tijdens de conferentie ‘Whole School Approach’ van 
de Duurzame PABO in Zwolle (februari 2017) is een 
workshop georganiseerd. Leerkrachten, pabostudenten 
en anderen betrokken bij het onderwijs leverden input 
over hun visie op onder andere kwaliteit voor museum
educatie, wetenschap en techniek en OOL in musea. 

Naast de conferentie was ook input van museumeduca
toren, alsmede van leerkrachten en de klankbordgroep 
erg belangrijk. Naar aanleiding van alle input is een 
eerste versie van de gezamenlijke richtlijnen gevormd.

Gedurende het project is de rubric op meerdere 
momenten getest en tijdens de volgende bijeen
komsten aangepast. De allereerste versie is tijdens 
de eerste trainingsdag in Utrecht getest door alle 
 educatieve ontwikkelaars. Hier kwam duidelijk naar 
voren dat het niet moeilijk was het vereiste minimum 
aantal punten te behalen. Er waren ook andere punten 
waarop educatoren hun input gaven. 

“Je krijgt zo de sterke en zwakke kanten van je  
programma’s in beeld.”

De feedback die over de rubric werd gegeven is ver
werkt in een tweede versie. Deze tweede versie werd 
tijdens de pilots gebruikt. Ook na deze test kwamen 
reacties en feedback naar voren en heeft het werkpak
ket besloten een digitale onderlaag toe te voegen aan 
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de rubric waarin begrippen worden uitgelegd en/of 
goede voorbeelden gegeven worden. 

De projectcoördinator heeft tijdens en na de pilots met 
veel van de leerkrachten die betrokken waren bij de 
pilots, telefonisch contact gezocht en de rubric bespro
ken. Men was zonder uitzondering zeer enthousiast.

Naarmate de rubric vorderde en het einde in zicht 
kwam, kwamen er toch kritische discussiepunten naar 
voren die met de gehele groep later besproken werden:

• Onduidelijkheid over het gebruiken van de richt
lijnen. Is de rubric alleen een hulpmiddel bij het 
ontwikkelen of ook een ‘keurmerk’?

• Sommigen zitten er niet op te wachten om van 
andere musea lessen te moeten ‘beoordelen’ of naast 
hun eigen interne beoordeling ook nog van buitenaf 
‘beoordeeld’ te worden.

• De verschillende onderdelen van de rubric zijn door 
elk museum (elk persoon) anders te interpreteren, 
hierdoor kan er geen eenduidig beeld zijn en dus 
geen onafhankelijke ‘keuring’ van de richtlijnen.

• Moet het eigenlijk voor het onderwijs duidelijk zijn 
welke lessen wel of niet gemaakt zijn volgens de 
richtlijnen? Of valt het onder het beleid van het 
museum en is dat genoeg?

• Als de richtlijnen als hulpmiddel gebruikt worden, 
dan ligt de verantwoordelijkheid over het toepassen 
bij het museum zelf.

• Het wel of niet voldoen aan punten van de rubric is 
de eigen verantwoordelijkheid van een museum/
afdeling. Misschien kan er duidelijk beargumenteerd 
worden waarom niet voldaan is aan een bepaalde 
richtlijn (bijvoorbeeld: het programma is juist ontwik
keld voor het individuele kind, dan worden er geen 
punten gescoord op samenwerking).

• Een oplossing voor de ontstane discussie zou een 
tekst kunnen zijn waarin de museum verwijzen naar 
het project LDJS: Dit museum is aangesloten bij 

LDJS en houdt zich bezig met de nieuwste ontwikke
lingen op onderwijsgebied, zoals onderzoeksvaardig
heden, 21steeeuwse vaardigheden, e.d. Het plaatsen 
van het LDJS logo met verwijzing naar de site zou 
meer inzichten kunnen geven voor geïnteresseerden.

Alle feedback is verwerkt en de laatste versie is een 
overzichtelijke rubric geworden. Deze heeft een onder
laag met toelichting en/of voorbeelden, kan gebruikt 
worden als ‘placemat’ voor de ontwikkelaars en is vrij 
beschikbaar en te downloaden op www.natuurmusea.nl.

 hoe de rubric te gebruiken
De rubric is een hulpmiddel om tijdens en na het ont
wikkelen van een activiteit mee te werken. De rubric is 
geschikt om een educatieve activiteit te beoordelen op 
kwaliteit en de wijze waarop deze tot stand is gekomen.

Door een activiteit naast de criteria te leggen, kan het 
aantal punten vastgesteld worden. Per criterium is het 
minimaal te behalen aantal punten aangegeven (0, 1 
of 2), lager is dan dus niet toegestaan. In totaal moeten 
voor de basiskwaliteit van een educatieve activiteit 
minimaal 16 punten behaald worden.

Yuri en Ingeborg verzamelen input bij leerkrachten en pabo-studenten voor het ontwikkelen van onze richtlijnen. Wat vinden zij belangrijk?

Punt voor punt wordt de eerste versie van de richtlijnen besproken.
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Het eerste criterium ‘onderzoekend leren’ heeft een 
eigen korte rubric, waarin minimaal 4 punten worden 
behaald. Deze 4 punten of meer vertalen zich naar 2 
punten in de hoofdrubric.
Wanneer criteria bestaan uit meerdere onderdelen kan 
men zelf inschatten hoeveel punten eraan toe kunnen 
worden gekend.

Er is een mate van subjectiviteit en ruimte voor ver
schillende manieren van aanpak. Niet alle fasen van 
het leerproces hoeven doorlopen te worden, zeker niet 
gezien de beperkte tijd in een museumactiviteit.

Natuurlijk kan de rubric onderdeel worden van een 
door een instelling zelf ontwikkelde set richtlijnen. 
De criteria zouden dan echter niet mogen worden afge
zwakt als de bedoeling is aan te blijven sluiten aan de 
Leren doe je samenkwaliteitsnorm. Aanscherpen ervan 
staat vrij.

In het overgrote deel van de gevallen zal de ontwik
kelaar al een juiste inschatting kunnen maken van 
de mate van aansluiting aan de rubric. Voor de echte 
garantie waar we naar streven zou iemand in een rede
lijk onafhankelijke positie daarna nog moeten checken. 
Voor externe feedback kan men een beroep doen op 
een Leren doe je samencollega. Komt de tweede per
soon op basis van de rubric tot dezelfde conclusies, dan 

kan de les in het aanbod worden opgenomen met de 
vermelding dat het een Leren doe je samenles is. Is de 
tweede persoon van mening dat de les niet voldoende 
aansluit aan de criteria, dan zijn er twee  mogelijkheden: 
er wordt overlegd of er een wijziging kan worden 
doorgevoerd, of de les wordt ongewijzigd in het aanbod 
opgenomen, maar mag niet het beeldmerk dragen met 
de vermelding Leren doe je samenles erbij.

 beeldmerk ldjs
De kwaliteitsnorm geeft onszelf en scholen de garan
tie dat de aangeboden educatieve activiteit van hoge 
kwaliteit is, een duidelijke meerwaarde biedt ten 
opzichte van wat in het klaslokaal kan worden geboden 
en tegelijkertijd aansluit bij de ontwikkelingen in het 
onderwijs.

Een les mag een Leren doe je samenles genoemd wor
den als het vereiste aantal punten wordt gescoord in de 
rubric. Dan mag de les ook het beeldmerk dragen. Het 
beeldmerk is géén keurmerk.

Het beeldmerk is een mooi middel om te zorgen dat de 
resultaten van dit project worden geborgd voor de toe
komst. Iedere les die voldoet aan de richtlijnen zou dan 
dit ‘stempel’ kunnen krijgen, ook bestaande (en eventu
eel aangepaste) en toekomstige lessen. Het beeldmerk 
verwijst met een link naar www.natuurmusea.nl.

RUBRIC Leren doe je samen (minimaal 16 punten)

Criterium 0 pt 1 pt 2 pt min. te 
behalen pnt vul in

Onderzoekend leren Minimaal 4 punten behaald in RUBRIC Onderzoekend Leren  
of voor onderbouw PO 2 punten bij Verwonder en Verkennen  
(zie ommezijde).

2

Aansluiting curriculum Het is onduidelijk of de activiteit aansluit bij de 
doelgroep of deze sluit niet aan. Het is in ieder geval 
nergens aangegeven.

Er wordt vermeld dat de activiteit aansluit bij een of meer 
kerndoelen.

Er wordt vermeld dat de activiteit aansluit bij een of meer 
kerndoelen waarbij is aangegeven hoe, verwijzend naar TULE of  
het leerplankader W&T.

1

Betekenisvolle context 
(toelichting)

De context (aansluiting, startpunt) bevindt zich 
niet in de belevingswereld en/of leefwereld van de 
leerlingen.

De context van de leeractiviteit heeft raakvlakken met de 
belevingswereld en/of leefwereld van de leerlingen of de 
beleving wordt (enigszins) kunstmatig gerealiseerd.

De context bevindt zich zodanig in de belevingswereld en/of 
leefwereld van de leerlingen dat leerlingen intrinsiek geprikkeld 
kunnen raken.

1

Inbedding (voorbeelden) De activiteit is niet ingebed. Er is geen voorbereiding 
of verwerking van de activiteit in de klas of thuis 
aanwezig

Er zijn vrij algemeen verwoorde lessuggesties. Uitgewerkte introductie en verwerking van de activiteit worden  
aan de scholen aangeboden. 0

Testen De activiteit is niet getest met de doelgroep, en ook 
niet voorgelegd aan leerkrachten.

De activiteit is nadat deze ontwikkeld is getest met de doelgroep 
of voorgelegd aan leerkrachten. De uitkomsten zijn niet 
vastgelegd in een verslag en hebben geleid tot kleine wijzigingen 
in de activiteit.

Een eerste versie of concept van de acti viteit is tijdens het 
ontwikkelproces voorgelegd aan de doelgroep en leerkrachten 
en is getest met een groep kinderen en besproken met deww 
leerkracht(en). De resultaten zijn vastgelegd in een verslag en 
hebben, indien nodig, geleid tot wijzigingen in het concept.

1

Introductie (voorbeeld) Schoolgroepen worden ontvangen aan de balie en 
verwezen naar de workshopruimte of ontvangen 
instructie/materiaal om aan de slag te gaan.

Schoolgroepen worden ontvangen door een educatief begeleider 
die een korte intro geeft vooral gericht op gang van zaken en 
huisregels voor de groep in de bewuste ruimte is aangekomen.

Schoolgroepen worden ontvangen door een educatief begeleider 
die een verwonderende en motiverende intro geeft voor de groep 
in de bewuste ruimte is aangekomen.

0

Begeleiding De activiteit is onbegeleid. De activiteit is deels begeleid. Gedurende de hele activiteit is begeleiding aanwezig. 0

Competenties begeleider 
(toelichting)

Het is onduidelijk of begeleiders algemene, 
didactische of inhoudelijke competenties hebben 
opgedaan, dit wordt niet bijgehouden. Opleiding 
behelst maximaal het meelopen met activiteiten.

Begeleiders hebben algemene, didactische of inhoudelijke 
competenties opgedaan via een enkele training, meelopen of  
in de praktijk. Er is geen opleidingsplan.

Begeleiders hebben zowel algemene, didactische als inhoudelijke 
competenties opgedaan via een opleidingsplan, bestaand uit 
bv. training, professionele leergemeenschappen, meelopen, 
observaties, evaluatie etc.

1

Collectie en voorwerpen Er worden geen voorwerpen of collectiemateriaal 
aangeboden.

Er worden collectiemateriaal en voorwerpen aangeboden waar 
naar kan worden gekeken. Ze mogen niet aangeraakt worden.

Er worden voorwerpen/collectiematerialen ingezet die aangeraakt 
en onderzocht mogen worden.

1

Echtheid (toelichting) Er is niet nagedacht over een realistische context. 
Leerlingen komen alleen in een workshopruimte. 
Het evt. bezoek aan de museumzalen/buiten is niet 
gerelateerd aan de educatieve activiteit. Leerlingen 
komen niet of nauwelijks in aanraking met echte 
voorbeelden en/of verhalen van echte mensen.

Er is nagedacht over een realistische context en bewust gekozen 
om deze niet of niet geheel aan te bieden aan leerlingen. 
Leerlingen komen ook op museumzalen of buiten, en komen 
in aanraking met voorbeelden en/of verhalen van mensen 
(onderzoekers, collectiemedewerkers, begeleiders, boswachters, 
etc.), waarbij gestreefd is naar echtheid.

Leerlingen werken in een realistische context. Ze komen ook 
op museumzalen of buiten, en komen in aanraking met echte 
voorbeelden en/of verhalen van echte mensen (onderzoekers, 
collectiemedewerkers, begeleiders, boswachters, etc.).

0

Vragen stellen (toelichting) De begeleider vertelt en van leerlingen wordt niet 
verwacht dat ze vragen stellen.

Begeleiding gebeurt grotendeels vragenderwijs en leerlingen 
worden uitgedaagd om zelf vragen te formuleren.

Leerlingen worden uitgedaagd om zoveel mogelijk vragen te 
stellen en vervolgens de vraag/probleemstelling op verschillende 
manieren te interpreteren. Ze worden gestimuleerd zoveel mogelijk 
antwoorden te formuleren en deze kritisch te beschouwen.

1

Zorgvuldig en doelgericht 
waarnemen (toelichting)

Leerlingen worden niet in staat gesteld om zorgvuldig 
en doelgericht waar te nemen.

De begeleider geeft aan waar de leerlingen op moeten letten en 
naar moeten kijken.

Leerlingen worden gestimuleerd om zelfstandig zorgvuldig en 
doelgericht waar te nemen.

1

Wetenschapswijsheid  
(houding, proces en werkwijze)

De activiteit stimuleert geen wetenschapswijsheid. 
Dit is niet beschreven in leerdoelen, draaiboeken, etc.

De activiteit stimuleert wetenschapswijsheid enigszins. Dit is 
niet of summier beschreven in leerdoelen, draaiboeken, etc.

De activiteit stimuleert expliciet wetenschapswijsheid. Dit staat 
expliciet en meetbaar beschreven in leerdoelen, draaiboeken, etc.

0

Afsluiting Leerlingen krijgen niet de gelegenheid om op een 
open manier te reflecteren op het geleerde.

Leerlingen reflecteren binnen een gesloten werkvorm. De activiteit wordt afgesloten met een werkvorm waarin de 
leerlingen op een open manier reflecteren op het geleerde.

1

Feedback Er wordt geen feedback gevraagd. Er wordt kort feedback gevraagd aan leerkracht of leerlingen na 
afloop activiteit.
[Voor onderbouw PO alleen aan de leerkracht]

Er wordt na afloop uitgebreid feedback op activiteit gevraagd 
van leerlingen, leerkrachten en andere begeleiders, bv. middels 
nagesprek of enquête.
[Voor onderbouw PO alleen met de leerkracht]

1

Totaal
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Werkvormen

Over de doelstelling van het werkpakket werkvormen 
waren alle deelnemende musea het snel eens. Musea 
sluiten graag aan bij actuele ontwikkelingen binnen het 
onderwijs. Daarom werd unaniem gekozen voor onder
zoekend en ontwerpend leren (OOL) als leidraad voor 
de te ontwikkelen educatieve activiteiten. OOL is een 
manier van leren die zogenaamde 21e eeuwse vaardig
heden als creatief en kritisch denken, problemen oplos
sen en samenwerken stimuleert. Het is een didactiek 
die kinderen jong en oud voorbereid op de maatschap
pij van nu en later en erg actueel is. Alle musea hadden 
dezelfde vragen. Wat is OOL? Wanneer denkt een kind 
kritisch na? Zijn er al musea die educatieve activiteiten 
verzorgen die al OOL elementen in zich hebben? Hoe 
kan een les aan alle OOL voorwaarden voldoen als de 
lestijd zeer beperkt is of er relatief weinig begeleidend 
personeel beschikbaar is? Vragen die beantwoord 
moesten worden voordat er overgegaan kon worden 
tot het bedenken van werkvormen die prima inpas en 
uitvoerbaar zijn binnen OOL.  

 plan van aanpak
Om het zoeken naar de antwoorden zo efficiënt 
 mogelijk te laten verlopen, werd er een plan van aan
pak opgesteld. Dit plan van aanpak bevatte drie doel
stellingen: 1) Inhoudelijke training over onderzoekend 

en ontwerpend leren organiseren. 2) Inventariseren 
welke OOLwerkvormen al toegepast worden bij de 
deel nemende musea. 3) Samen met de musea werk
vormen creëren en toepassen, geïnspireerd op al het 
geleerde. Al met al kregen we een jaar om deze doel
stellingen na te streven.

  werkgroep kader vaststellen: wat is een 
werkvorm?

Voordat gewerkt kon worden aan het realiseren van 
de hierboven beschreven doelstellingen, moest eerst 
gezamenlijk worden vastgesteld wat er verstaan wordt 
onder het begrip ‘werkvorm’. De leden van het werk
pakket voerden onderling discussie en deden beroep 
op naslagwerken en experts. Allerlei vragen passeerden 
de revue. Is een carrousel een werk of een organisatie
vorm? Is het werken met een magneetbord een werk
vorm of een middel om een werkvorm uit te kunnen 
voeren?

We vonden veel definities van het woord ‘werkvorm’, 
maar geen die volgens ons de lading dekte. Wij waren 
op zoek naar een omschrijving waarin zowel de docent 
als de leerlingen samen actief de lesdoelstellingen 
bereiken en dan het liefst zo kort en bondig mogelijk 
gedefinieerd. Uiteindelijk hebben we besloten een 
eigen definitie te formuleren.

‘Een didactische werkvorm is de aanpak en set van 
handelingen waarmee docent en leerlingen de 
doelstellingen van een lesactiviteit bereiken.’

Een werkvorm is doorgaans een onderdeel van de les. 
Het kan een verkenning, opdracht, discussie en/ of 
afsluiting zijn. 

 leren deden we inderdaad samen
We kwamen er tijdens dit proces achter hoe de  theorie 
de praktijk ondersteunt en andersom. Bij het  ontwerpen 
van de programma’s maken educatoren gebruik van 
intuïtie en ervaring. We weten wat aanslaat en werkt. 
Nu we heel precies alles moesten omschrijven en dit 

Werkpakket werkvormen Met de klok mee: Gertruud Cobben,  

Liset Stoffers, Charlotte Gentenaar, Shirley Jaarsma, Hester Ketel, 

Maartje Kijne en Femke Kegel. Julie van de Schoor en  

Romy Endeman ontbreken op deze foto.

Inventariseer waar behoefte aan is bij alle 
deelnemers. Leidt daar de beoogde doelstelling 
van af. Zo is iedereen betrokken en enthousiast.

do

Maak een goed plan van aanpak aan het begin van 
het traject. Zorg dat de doelen haalbaar zijn. Geef 
iedereen inspraak op het plan.

do
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combineerden met theorieën, kennis en ervaring van 
experts, kwamen we er achter dat we het soms al beter 
deden dan we dachten. Soms konden we nog net een 
stapje verder om het nog onderzoekender te maken. De 
vastgelegde werkvormen zijn waardevolle informatie 
voor alle educatoren van de SNNCmusea. 

 realisatie van de doelstellingen
1. Verdiepen in onderzoekend en ontwerpend Leren
Met zoveel deelnemende musea was het gelukkig niet 
erg moeilijk om in eigen huis experts te vinden die 
hun kennis en ervaring over OOL wilden delen. Samen 
met werkpakket trainingen organiseerden we een 
aantal workshops. Bijv. ‘hoe kom je erachter wat in het 
zwarte doosje zit zonder het te openen?’ (Naturalis) 
en ‘hoe kom je te weten van welk dier de botten zijn?’ 
(Universiteitsmuseum Utrecht). In samenwerking 
met de VSC en Naturalis werd er een minisymposium 
over onderzoekend leren bij lichtbegeleide activi
teiten georganiseerd. Tenslotte werd het programma 
‘Ontwerpen naar de natuur’ van Naturalis tijdens een 
van de regiegroepbijeenkomsten gepresenteerd.  

Onderzoekend leren in fases     
Een van de dingen die tijdens alle bijeenkomsten 
 duidelijk naar voren kwam, is de ontdekking dat het 
vanwege het tijdsaspect meestal niet haalbaar is om 

alle fases van de onderzoekscyclus te doorlopen. 
Gelukkig mag en kan een onderzoekende activiteit uit 
minder fases bestaan.

Een museumles duurt gemiddeld anderhalf uur. De 
OOLcyclus van SLO, nationaal expertisecentrum leer
planontwikkeling – waarvoor gekozen is – bestaat uit 
zeven fases. Met name de fase ‘onderzoek opzetten’ is 
behoorlijk tijdrovend. De leerling bedenkt namelijk een 
eigen onderzoeksvraag en hoe hij/zij het onderzoek 
wil uitvoeren. Dit vraagt vaak om veel  begeleiding. 
Meestal kiezen musea daarom voor een opdracht 
met een voorbedacht onderzoeksplan, bijvoorbeeld: 
‘Onderzoek wat de uil gegeten heeft door de braakbal 
uit te pluizen. De fases ‘onderzoek presenteren’ en 
‘verdiepen en  verbreden’ zijn ook prima op school uit 
te voeren. De meest gebruikte fases in museumlessen 
zijn: ‘ confronteren’, ‘verkennen’, ‘onderzoek uitvoeren’ 
en ‘concluderen’. Is dit erg? Nee, deze fases passen erg 
goed bij de rijke aanvulling die musea te bieden heb
ben, zoals een collectie en een museale omgeving. 

Gebruik de expertise die al in huis is. Vul deze 
daarna aan met experts van buitenaf. Mensen delen 
graag hun expertise. Deelnemers waarderen kennis 
uit praktijk en onderzoek. 

do
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Kinderen onderzoeken een krokodil
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Deelnemers trainingsdag Utrecht

2. Inventarisatie werkvormen in musea
In hoeverre passen musea al OOL toe in hun lessen? 
Zijn er al best practices beschikbaar? Dit waren de 
volgende vragen die beantwoord zijn. Naar de ver
schillende afdelingen educatie werd de oproep uit
gezet om drie praktijkvoorbeelden van werkvormen 
te delen. Werkvormen waar ze trots op zijn en die 
gemakkelijk inzetbaar zijn bij een van de fases van 
OOL. Op basis van de meegestuurde Vaardigheden 
Rubrics Onderzoeken en Ontwerpen van Hanno Van 
Keulen (Hogeschool Windesheim Flevoland) en Esther 
Slot (Universiteit Utrecht) werden musea ook gevraagd 
welke vaardigheden zij bij de leerlingen het meest 
stimuleerden. Alles bij elkaar resulteerde dit in een 
indrukwekkend overzicht van 45 werkvormen. 

3. Creëren en toepassen van werkvormen
Op een speciaal georganiseerde trainingsdag voor 
ontwikkelaars presenteerden wij onze bevindingen. 
Vervolgens lieten wij de deelnemers aan de slag 
gaan met de volgende vragen: ‘Hoe zijn verschillende 
 werkvormen inzetbaar binnen een te ontwikkelen 
schoolprogramma over voedselketens?’ en ‘Is elke 
werkvorm toepasbaar op elke fase uit de onderzoeks
cyclus?’. Ter ondersteuning werden dertien voor-
gesorteerde werkvormen aangereikt. De  resultaten 
waren zeer divers en een aantal daarvan prima 
 bruikbaar voor educatieve OOLactiviteiten. 

Werkvormenwaaier
Om geen informatie verloren te laten gaan, werd in 
een eerder stadium al besloten dat alle werkvormen 
 gebundeld zouden worden. Een losbladig kaarten
systeem leek de beste oplossing. Zo kon alle informatie 
overzichtelijk aangeboden worden en konden er 
makkelijk nieuwe werkvormen toegevoegd worden. 
De gedrukte sets zijn enthousiast ontvangen door 
alle  musea. Er is een digitale versie beschikbaar op   
www.natuurmusea.nl.

Onderzoekende 
werkvormen
Best practices van 13 Nederlandse  
musea met natuurhistorische collecties
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Trainingen

Het doel van dit werkpakket was educatieve kennis en 
ervaring te bundelen en te delen met de ontwikkelaars 
en uitvoerders van de deelnemende SNNCmusea. 
Daarbij hoorde informatie vergaren over de nieuwste 
onderwijsontwikkelingen en didactieken als OOL, maar 
ook onderzoeken welke tips aan ontwikkelaars meege
geven kunnen worden om de uitvoerende medewerkers 
op een juiste manier te ondersteunen. Van elkaar leren 
was dus een erg belangrijk uitgangspunt. 

 trainingsdagen
Tijdens de werkpakketbijeenkomsten werd snel 
duidelijk dat het organiseren van trainingsdagen 
een hoge prioriteit had. Gezamenlijk werd gekeken 
naar mogelijke onderwerpen waarbij de volgende 
vragen centraal stonden: waar hebben ontwikkelaars/ 
uitvoerders behoefte aan, welke thema’s zijn universeel 
en wat willen wij hen leren over OOL? Besloten werd 
om vier trainingsdagen te organiseren en de ‘Maand 
van het meekijken’. 

• Drie trainingsdagen voor educatief ontwikkelaars:
1.   Onderzoekend leren in licht begeleide 

 programma’s (Naturalis)
2.   Brainstormen en ontwikkelen 

(Universiteitsmuseum Utrecht)
3.  Observeren en feedback geven (Teylers)

• Eén trainingsdag voor educatief ontwikkelaars en 
medewerkers:
4. Grote educatiedag (Museon)

• Maand van het meekijken voor educatieve 
medewerkers

De inhoud van de eerste drie trainingsdagen was 
gericht op de educatief ontwikkelaars van alle bij LDJS 
aangesloten musea. Op de vierde trainingsdag waren 
naast de ontwikkelaars ook alle uitvoerders van harte 
welkom. Zo’n 130 deelnemers genoten en leerden 
volop van een dag vol met lezingen, workshops en 
discussies in het Museon in Den Haag. 

 maand van het meekijken
Tijdens de bijeenkomsten van de regiegroep vond er 
onderling veel uitwisseling van kennis en ervaringen 
van de dagelijkse praktijk tussen ontwikkelaars 
plaats. Dit werd als heel prettig en vooral als heel 
zinvol ervaren. Om collega’s van alle educatieve 
afdelingen hetzelfde te laten ervaren, is de Maand van 
het meekijken bedacht en opgezet. In de maand mei 
zette de educatieve afdelingen de deuren open voor 
museumcollega’s. Er is veel gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid en werd zeer positief gewaardeerd. Het 
voornemen is dat is 2018 ook weer een ‘Maand van het 
meekijken’ wordt georganiseerd. 

Voorbereidingen voor de trainingsdagen door Anke Jongen, José de Jaeger, Ruud Moesberger en Aaike van Oord. 
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 terugblik
Voorop staat dat de trainingsdagen zeer gewaardeerd 
werden door alle deelnemers en veel inspiratie heb
ben opgeleverd. Het voornemen is ook om dergelijke 
trainingsdagen te blijven organiseren. Gelukkig staan 
de SNNCdirecteuren achter het voorstel om het project 
LDJS (in aangepaste vorm) in 2018 voort te zetten. De 
organisatie van twee trainingsdagen is al gestart.

Verstuur alvast een save the date, ook al is de 
inhoud van je programma nog niet duidelijk.

Vraag feedback na je training in een paar minuten. 
Tips en tops geven je inzicht voor de volgende 
bijeenkomsten.

Maak gebruik van je eigen netwerk! Inspiratie kan 
komen van mensen uit het veld.

Informeer mensen die gebruik kunnen maken  
van de training op tijd. Als ze niet weten waar  
het project over gaat of waarom dit nuttig voor 
ze kan zijn, zullen ze minder geneigd zijn om te 
komen.

Zorg voor praktische workshops afgewisseld met 
korte presentaties. Mensen willen zelf aan de slag.

Zorg dat groepswerk zoveel mogelijk gebeurt 
in gemixte groepjes (mensen van verschillende 
musea).

do

Houd niet ‘de groep’ verantwoordelijk voor het 
verloop van de dag. Zorg voor een duidelijke 
trekker/dagvoorzitter. 

Verwacht niet dat iedereen die op de training komt 
voorkennis heeft. Begin bij de basis, desnoods 
iedere keer.

Gooi niet teveel experiment in één oefening.  
Een onderzoekende activiteit ontwerpen met een 
willekeurige werkvorm, een willekeurige fase 
uit de cyclus en kloppend met de richtlijnen was 
wellicht een stap te ver.

don’t
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1.  Inspiratiemiddag Onderzoekend leren in 
licht begeleide programma’s

 
 waar: naturalis
 wanneer: vrijdag 16 december 
 voor wie: 37 educatief ontwikkelaars van 16 verschillende instellingen (ldjs en andere musea)

Deze middag is georganiseerd door medewerkers 
van het werkpakket werkvormen in samenwerking 
met de VSC. In een afwisselend programma maakten 
 educatoren kennis met onderzoekend leren in licht 
begeleide programma’s. Eén van de spreeksters was  
Dr. Anne LandZijlstra van de Universiteit Leiden 
over het onderzoek naar authenticiteit. ‘Wat is echt?’ 
Marjolein van Breemen (NEMO) nam ons in haar 
 prikkelende opiniestuk mee in de belevingswereld van 
de docenten en de leerlingen tijdens een museum
bezoek. ‘We hebben vaak te maken met een para
dox tussen free choice learning en het aanbieden 
van  begeleid materiaal voor in de tentoonstelling’. 
Vervolgens deden de deelnemers mee met de  activiteit 
‘Wereld van T. rex’, een onderzoekend  zaalprogramma 

met minimale begeleiding. Welmoet Damsma 
(Naturalis) organiseerde het laatste onderdeel van de 
dag waarbij educatoren uit het hele land samen konden 
werken aan eigen educatieve programma’s. Theorie 
is een basis, maar hoe maak je in de praktijk een 
 programma nou onderzoekender? Met twee basistips 
van Welmoet in het achterhoofd: (1) laat informatie 
weg en (2) ‘draai het om’, gingen de aanwezigen aan de 
slag. Geef geen lange uitleg over huidlagen, maar een 
betekenisvolle opdracht. Bijvoorbeeld de vraag: ‘Hoe 
diep moet je prikken om een tatoeage voor eeuwig te 
houden?  

Meer lees je in het verslag van de inspiratiemiddag op 
onze website.
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2. Training Brainstormen en Ontwikkelen
 waar: universiteitsmuseum utrecht
 wanneer: 6 april 2017
 voor wie: 40 educatief ontwikkelaars van ldjs

Het doel van deze bijeenkomst was om educatief 
ontwikkelaars een aantal relevante tools te geven die 
hen helpen bij het ontwikkelproces van educatieve 
activiteiten. Ook konden opbrengsten van het 
werkpakket richtlijnen (eerste versie van de rubric) 
en het werkpakket werkvormen hier worden gedeeld. 
De opzet van de dag bestond uit: 1) inzicht in 
ontwikkelproces van een onderwijsprogramma,  
2) brainstormen, 3) werkvormenkeuze en 4) richtlijnen. 
In deze snelkookpansessie ging iedereen in groepjes 
aan de gang met een onderwijsprogramma over het 
thema ‘voedselketen’. Het resulteerde in creatieve 
invullingen en een goede ervaring en reflectie van 
de producten van de werkpakketten richtlijnen en 
werkvormen. Deelnemers waren ook erg te spreken 

over de zes ervaringsverhalen over de ontwikkeling  
van onderwijsprogramma’s in samenwerking met 
andere partijen. 

Meer lees je in het verslag van de inspiratiemiddag op 
onze website.
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Als een van de eerste groepen mochten 40 museum
educatiemedewerkers de begeleide tour doen 
waarmee leerlingen op theatrale wijze kennismaken 
met leven en werk van de natuurkundige Lorentz.  
Na dit spectaculaire begin volgden presentaties over 
‘inwerken en feedback geven’. Welmoet Damsma van 
Naturalis zette de deelnemers aan het werk om hun 
observatietechnieken te verbeteren. Na de lunch werd 
in rap tempo neergezet hoe in de musea feedback 
geven georganiseerd is, gevolgd door een workshop 
feedback geven door Marcel Staring van PABO 
Windesheim en door presentaties over hoe trainingen 
in de musea georganiseerd zijn.

Meer lees je in het verslag van de inspiratiemiddag op 
onze website.

3. Training Observeren en feedback geven
 
 waar: teylers
 wanneer: 7 juni 2017 
 voor wie: 40 medewerkers die uitvoerende museumdocenten trainen en inwerken
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4. Grote educatiedag
 
 waar: museon
 wanneer: 11 september 2017
 voor wie: meer dan 130 uitvoerende museumdocenten en educatief ontwikkelaars.

Meer dan 130 mensen namen deel aan deze grote 
trainingsbijeenkomst in Den Haag. Het Museon opende 
haar deuren voor een fantastische dag waar we met 
veel plezier op terugkijken. 

Het programma werd afgetrapt met een zeer enthousi
asmerend verhaal van prof. dr. Juliette Walma van der 
Molen over nieuwsgierigheid. Ze richt zich op het stimu
leren van onderzoekende en creatieve denkvaardighe
den bij kinderen en jongeren, en het verbeteren van atti
tudes ten opzichte van wetenschap en techniek onder 
leerlingen, ouders en leerkrachten. Daarna volgden drie 
rondes met diverse inspirerende workshops waarvoor de 
deelnemers vooraf een voorkeur konden aangeven.

Meer details over workshops en alle gegeven presentaties 
vind je op onze website.

Workshopoverzicht:
1. Basisprincipe van Onderzoekend en ontwerpend leren
 Welke stappen doorloop je in dit proces? Welke vragen kun 

je kinderen stellen om deze stappen te doorlopen?
2. Object based learning
 Het museum staat vol prachtige collectie. Hoe kun je objec

ten inzetten tijdens een lesprogramma? Welke vragen stel 
je bij objecten en hoe ga je in op vragen van leerlingen?

3. Wetenschapswijsheid voor museumlessen
 Actieve workshop over de vraag: Hoe maak je kinderen 

wetenschapswijzer in jouw museumles? Wetenschaps-
wijsheid is het vermogen om  gevoed door nieuwsgierig
heid  vragen te kunnen stellen over de wereld om je heen, 
antwoorden te kunnen zoeken en deze op waarde te kunnen 
schatten.

4. Speciaal Basisonderwijs (SBO) op bezoek in het museum
 Hoe ga je om met een speciaal onderwijs klas in het 

museum? Twee SBO docenten geven achtergrondinformatie 
en laten jullie werken aan praktische vaardigheden. Wat zeg 
je/doe je als...?

5. Vragen stellen
 Hoe begeleid je een les als leerlingen zelf de vraag mogen 

opstellen? Met welke vragen help jij hen? Welke technieken 
gebruik jij als docent? 

6. Presentatietechnieken voor museumdocenten
 Vaardigheden opdoen m.b.t. houding en stem. Hoe bereik je 

je groep? Hoe kun je de aandacht krijgen en verleggen. Hoe 
kun je hiervoor je lichaam en stem inzetten?

7. Onderzoeksvaardigheden en attitude
 Bij Onderzoekend en ontwerpend leren komen veel speci

fieke vaardigheden kijken en train je een attitude. Wat zijn 
deze vaardigheden en attitudes? Hoe herken je die? En hoe 
help je kinderen de volgende stap te zetten? 

8. Omgaan met ongemotiveerde leerlingen
 Vaardigheden opdoen om inhoudelijk ongemotiveerde 

 leerlingen toch mee te nemen in het avontuur van het 
lesprogramma. Welke technieken zijn er en hoe zet je ze 
effectief in?

9. Klassenmanagement
 Hoe beïnvloedt het gedrag van jou als docent de groep? In 

deze workshop werk je aan jouw vaardigheden de klas te 
leiden. Je maakt kennis met de roos van Leary en diverse 
actieve, praktische oefeningen.

10. De ontwikkelfases van kinderen
 Wat kan een kleuter en welke opdrachten zijn geschikt 

voor groep 6? Welke vragen kunnen ze wel of niet aan? In 
deze workshop krijg je inzicht in het kennen en kunnen van 
kinderen in het PO.

11. Lesgeven in de natuur
 Vaardigheden over lesgeven in de natuur. Welke mogelijk

heden of belemmeringen zijn er tijdens een buitenles? Hoe 
help je kinderen goed te waarnemen en hoe stimuleer je 
een onderzoekende houding?

12. Objectentheater: Onderzoekend leren en interactie via 
(poppen)spel

 Hoe kun je (jonge) leerlingen via een theatraal verhaal 
 stimuleren om vragen te stellen? Hoe laat je kinderen  
interactief meedoen en zich verwonderen via (poppen)spel?
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Hoe verloopt een les in een ander museum? Wat 
 kunnen educatoren van elkaar leren? Tussen 1 mei 
en 3 juni 2017 openden dertien musea met natuur
historische collecties hun deuren voor hun collega 
educatoren. Lesgevers en ontwikkelaars werden 
uitgenodigd om bij elkaar mee te kijken en zo inspiratie 
op te doen en praktische tips te verzamelen. Dit met 
het doel de kwaliteit van de les in het eigen museum 
te verhogen. Een unieke kans voor een écht kijkje in de 
educatiekeuken van een ander museum. 

Meer dan 50 museumeducatoren hebben meegekeken 
bij diverse onderwijsprogramma’s. Zowel vrijwilligers, 
ontwikkelaars als betaalde museumdocenten  leerden 
veel van elkaar. Onder andere Roel Diepstraten van 
Natuurmuseum Brabant ging op pad. Hij bezocht 
Naturalis en schreef een blog over zijn ervaringen.

 Maand van het meekijken
 
 waar: alle betrokken musea van ldjs
 wanneer: tussen 1 mei en 3 juni 2017 
 voor wie: 130 uitvoerende museumdocenten en educatief ontwikkelaars
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Communicatie

Binnen het werkpakket communicatie en presenta
tie vallen zowel de communicatie intern binnen het 
project alsmede de communicatie naar buiten toe. 
Vanaf begin 2016 van het project is het werkpakket 
communicatie aan de slag gegaan. Bij het voorstel 
aan het Mondriaanfonds was ook een presentatieplan 
bijgevoegd. 

 aannemen professional
In eerste instantie heeft de projectcoördinator samen 
met twee educatoren plaatsgenomen in het werkpakket 
communicatie. Zij hebben een googlewebsite opge
tuigd en de basis van de communicatie op zich geno
men. Na de inventarisatiefase werd aan alle educatoren 
gevraagd hun voorkeur aan te geven voor een werkpak
ket: richtlijnen, training, werkvormen of communicatie. 
Het bleek dat er veel enthousiasme was voor de eerste 
drie, maar niet voor het werkpakket communicatie. We 
ontdekten dat de educatoren graag wilden leren op het 
gebied van educatie. Niet zo vreemd eigenlijk. Daar ligt 
hun expertise en die willen ze verbeteren. Na overleg 
en een kleine inventarisatie bij enkele marketing en 
communicatie afdelingen van betrokken musea is 
besloten om voor het werkpakket communicatie een 
professional in de arm te nemen. Vanaf dit moment 
werkten we samen in een team met een regiegroeplid, 
de projectcoördinator en een communicatieprofessio
nal, werkzaam bij één van onze musea. Het project was 
al enige tijd actief, waardoor het extra tijd kostte voor 
de communicatieprofessional om goed overzicht te krij
gen over het project, alle afspraken, doelen en plannen. 

 samenwerken met afdelingen communicatie
Over een ding was het werkpakket communicatie het 
snel eens; het draait bij dit project om de kwaliteit van 
de educatieve activiteiten. Dit moet zowel intern en 
extern duidelijk worden. De hulp van de communica
tiemedewerkers van alle LDJS musea is daarbij onont
beerlijk. Zij hebben immers de connecties en weten 
wie deze boodschap moesten ontvangen en vooral ook 

welk middel daarbij het beste past. Hoe konden we hen 
het beste op de hoogte houden? Een korte enquête 
onder de communicatiemedewerkers gaf hierover veel 
bruikbare informatie. Zo wilden de communicatieme
dewerkers graag zelf bepalen op welke wijze zij de 
informatie over Leren doe je samen zouden verspreiden 
(nieuwsbrief/twitter/facebook/website etc.). Er werd 
afgesproken dat de werkpakkettrekker communicatie 
de medewerkers op hoogte zou gaan houden over de 
meest actuele ontwikkelingen en activiteiten. Op deze 
manier werd voorkomen dat ze overladen werden met 
informatie die zij dan zelf weer eerst moesten gaan 
bewerken om geschikt te maken voor de verschillende 
media. Ook kon er gelijk gebruik gemaakt worden van 
al bestaande contacten. Zo is het persbericht over de 
trainingsdag van 11 september door verschillende 
communicatieafdelingen gecommuniceerd via online 
en offline media.

 interne communicatie
De educatoren van de diverse musea vormden de 
belangrijkste doelgroep van het project Leren doe je 
samen. Het doel van het werkpakket communicatie was 
om alle educatoren de mogelijkheid te geven om elkaar 
makkelijk te kunnen bereiken. We wilden eenvoudige 
ingangen creëren. Uit een korte inventarisatie bleek 
dat deelnemers geen behoefte hadden aan externe 
websites met inlogcodes of online forums. De conclusie 
was simpel doch doeltreffend: voor laagdrempelige 
vragen werd een groepswhatsapp gemaakt. Voor 
grotere of complexere vragen werd email gebruikt. 
Voor het samenwerken aan richtlijnen, training en 
meer kregen alle educatoren toegang tot documenten 
tot mappen in Google drive. De documenten en 
spreadsheets die in deze online omgeving zijn 
opgeslagen zijn altijd voor iedereen bereikbaar. Voor 
sommigen een makkelijke werkwijze waar ze zonder 
problemen in mee konden. Voor anderen was dit 
dikwijls ingewikkeld en was extra hulp nodig bij het 
zoeken en bewerken van documenten.

Neem gelijk aan het begin van het project een 
professional in de arm. Als later iemand wordt 
aangenomen kost het extra veel tijd om hem/haar 
op de hoogte te brengen van alle ideeën, plannen 
en gemaakte afspraken.

Communiceer niet alleen zelf actief vanuit het 
project, maar neem contact op met de afdelingen 
communicatie van de instanties waarmee je 
samenwerkt.

do

do
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 externe communicatie
Naast interne communicatie met de educatoren uit de 
LDJSmusea hebben we gewerkt aan communicatie 
voor onze externe doelgroep: andere museumeduca
toren, pabodocenten en studenten en POdocenten. In 
alle aangesloten musea is een informatiekaart uitge
deeld aan leerkrachten. Deze werd actief uitgedeeld tij
dens de lessen of stond in een folderrek. Ieder museum 
kon zelf kiezen hoe ze de kaart inzetten. Leerkrachten 
werden hiermee op de hoogte gebracht van het pro
ject. Daarnaast is een persbericht geschreven met 
doelen van het project. De communicatieafdelingen 
hebben naar aanleiding hiervan berichten geplaatst in 
nieuwsbrieven, op websites en op social media. In de 
educatiebijlage van Museumvisie van september 2017 
heeft een kort artikeltje gestaan over het project. De 

Museumvereniging heeft via social media aandacht 
besteed aan Leren doe je samen. 

 communicatie op een rijtje:
Online media:
• Twitter
• Facebook
• Website www.lerendoejesamen.net 
• Ontwikkeling website www.natuurmusea.nl i.s.m. 

directeuren van musea

Bijeenkomsten, onder andere:
• Enkele presentaties bij musea aangesloten bij het 

project over projectdoelen en plannen (2016)
• Workshop voor traineeship eerst de klas (januari 2017)
• Spreker bij conferentie ‘Whole School Approach’ 

 van de duurzame pabo (februari 2017)
• Sessie op internationaal congres Ecsite over  

samenwerking in (juni 2017)
• Kraampje op de Nibiconferentie (november 2017)
• Presentatie tijdens slotbijeenkomst in Brussel  

(februari 2018)

Controleer goed of iedereen goed uit de voeten 
kan met werken in de cloud (google drive). Dit 
bleek bij ons soms minder makkelijk dan gedacht.

do

Voorbeelden van uitingen van Leren doe je samen: krantenberichten, regionale online media en museumnieuwsbrieven. 

In de spotlight

Hoe ben je bij het NMF terecht gekomen?
Na mijn pensionering als leerkracht wilde 
ik iets gaan doen wat voor mij belangrijk is. 
Musea spreken me heel erg aan en ik voel 
me zeer betrokken bij kinderen. Mijn zus 
kende iemand die hier al vrijwilligerswerk 
deed en dat leek me ook wel wat. Ik heb me 
aangemeld en nu werk ik al weer drie jaar 
achter de balie.

Vertel eens wat over je werk.
Ik ben baliemedewerkster: ontvang bezoe
kers, bedien de kassa en beantwoord de 
telefoon. Soms help ik ook in de horeca.

Wat vind je leuk aan je werk?
Ik vind het heel erg leuk om de bezoekers 
wegwijs te maken en informatie te verstrek
ken. Meestal is men erg enthousiast over 
het bezoek en dat vind ik heel plezierig.  

Er komen allerlei verschillende types mensen 
over de vloer en dat maakt het werk boeiend 
en afwisselend. Ik heb het hier reuze naar 
mijn zin en de medewerkers zijn heel aardig 
en behulpzaam.

Wat vind jij de mooiste tentoonstelling?
De blockbuster was Animal Inside Out.  
Ongelooflijk! Het kerkje in het atrium tijdens 
Goddelijk Groen, een paar jaar geleden, 
vond ik ook mooi. Maar ik kan er ook van 
genieten als kinderen in de vakantie lekker 
bezig zijn met verschillende opdrachten in 
het atrium. Het thema water in de herfst
vakantie van vorig jaar sprak me erg aan.

Wat betekent de natuur voor jou?
De natuur is een belangrijk onderdeel in 
mijn leven. Ik kan er iedere dag intens van 
genieten. Heerlijk om met de hond door 

In het museum werkt een groot aantal mensen; vaste medewerkers, stagiaires en vrijwil-
ligers. In elke Nieuwsbrief staat er een in de schijnwerpers. Deze keer is het de beurt aan 
Tineke Giesing, baliemedewerkster.

mooie natuurgebieden te lopen. Mijn man 
en ik zijn ook graag op het strand van 
Bretagne met de zee, de vogels en de rotsen 
om ons heen. De zonsondergangen, het 
verschil tussen eb en vloed, soms wel negen 
meter! Dicht bij huis vind ik de Potmarge 
erg mooi of Zwarte Haan. Laten we alsje
blieft met zijn allen heel zuinig zijn op de 
natuur!

Wat zijn je hobby’s? 
Ik hou van tuinieren, van spannende boeken 
lezen, lekker wandelen met de hond en  
tentoonstellingen in musea bezoeken.  
En van oppassen op mijn kleindochter  
natuurlijk! 

In september zijn meer dan 130(!) educatief 
ontwikkelaars, museumdocenten, freelan-
cers, vrijwilligers en stagiaires van 13 musea 
met een natuurhistorische collectie in Mu-
seon Den Haag bij elkaar geweest voor een 
dag die bol stond van kennisoverdracht. 
Ook de Educatie-afdeling van het Natuur-
museum heeft hier aan mee gedaan.

De dag begon met de keynote van Juliette 
Walma van der Molen. Zij liet het belang 
zien van verwondering voor het ontwik
kelen van een creatieve en nieuwsgierige 
geest. De rest van de dag konden de deel
nemers workshops volgen. Onderwerpen 
als klassenmanagement, Onderzoekend en 
Ontwerpend Leren, wetenschapswijsheid 
en ontwikkelingsfasen van het kind, pas
seerden de revue. Tussendoor was er volop 
ruimte voor een goed gesprek met collega’s 
van andere musea. Iets wat voor de meeste 
deelnemers een unieke kans was; de musea 
liggen verspreid door het hele land. 

Dertien musea verspreid over Nederland heb
ben zich verbonden aan een landelijk project 
ter bevordering van wetenschapseducatie voor 
het basisonderwijs. Alle musea hebben een na
tuurhistorische collectie en zijn voor een deel 
verenigd in de SNNC (Stichting Nederlandse 
Natuurhistorische Collecties). De groep musea 
is iets meer dan anderhalf jaar geleden gestart 
met het project Leren doe je samen, bedoeld 
om in heel Nederland een hoog niveau 
onderwijs te kunnen garanderen aan scholen 
die een betrokken museum bezoeken.
 
Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) 
staat centraal in het project. Deze didactiek 

Leren doe je samen zal de komende jaren steeds meer voet 
aan de grond krijgen binnen het reguliere 
basisonderwijs. Het doel van OOL is leerlin
gen motiveren om zelf op onderzoek uit te 
gaan, verwonderd, nieuwsgierig en kritisch 
te zijn. Musea met natuurhistorische collec
ties zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Ze zijn 
gevuld met echte objecten, je kunt er mee
werken aan een echt onderzoek of denken 
over ontwerpvraagstukken en je ontmoet er 
onderzoekers en collectiebeheerders die je 
vragen kunt stellen. Met het project sluiten 
de musea aan bij de ontwikkeling binnen 
het onderwijs om de zogenaamde ‘21ste
eeuwse’ vaardigheden te stimuleren, in 
het bijzonder de onderzoekende houding, 
creativiteit en kritisch denken.

De 11 musea die aangesloten zijn bij de 
SNNC zijn: Museon, Museum TwentseWelle, 
Natura Docet Wonderryck Twente, Natu
ralis Biodiversity Centre, Natuurhistorisch 
Museum Maastricht, Natuurhistorisch Mu
seum Rotterdam, Natuurmuseum Brabant, 
Natuurmuseum Fryslan, Natuurmuseum 
Nijmegen, Teylers Museum en Universiteits
museum Utrecht. Tevens zijn Ecomare en 
Hortus botanicus Leiden aangesloten bij het 
project Leren doe je samen.

Leren doe je samen is mede mogelijk ge
maakt door het Mondriaan Fonds. 

www.hetnatuurmuseum.nl5555555555555555
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Publicaties:
• Inventarisatierapport (september 2016)
• IDsheets (september 2016)
• Plan van aanpak (november 2016)
• Werkvormen kaartenset (januari 2018)
• Richtlijnen Leren doe je samen (februari 2018)
• Ervaringen, do’s and dont’s (maart 2018)
• Daarnaast zijn diverse persberichten geschreven, 

bijvoorbeeld over het project zelf en de grote trai
ningsdag van 11 september 2017.

 elkaar weten te vinden
Dat de banden tussen diverse musea sterk zijn verbe
terd door dit project blijkt uit het contact dat medewer
kers met elkaar hebben. Musea weten elkaar te vinden 
als ze vragen hebben of gaan bij elkaar langs. Het is 
makkelijker om even een telefoontje te plegen als je 
weet dat er een collega aan de andere kant van de lijn 
zit die je kent en jou graag wil helpen.

De focus van Leren doe je samen lag op educatie voor 
het basisonderwijs. Maar elkaar helpen gaat over allerlei 
onderwerpen. Musea weten elkaar te vinden voor infor
matie over o.a. prijzen van tentoonstellingsbouwers, 
inspiratie voor activiteiten voor kinderhoeken, omgang 
met BSO’s, richtlijnen voor vrijwilligersbeleid, tone of 
voice voor tentoonstellingsteksten en nog veel meer.

Daarnaast blijkt dat musea elkaar ook makkelijker 
benaderen als het gaat om het lenen of overnemen van 
(educatieve) materialen. Een slangenkop van Museon 
werd bijvoorbeeld gebruikt in Naturalis, een kist vol 

botten ging van het Museon naar TwentseWelle en het 
complete lesmateriaal van Universiteitsmuseum Utrecht 
werd gedeeld met Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

Naast onderling contact per mail over specifieke onder
werpen hebben we ook een gezamenlijke appgroep. 
Een laagdrempelige manier om elkaar vragen te stellen. 
Een aantal bijzondere vragen tonen dat het hier echt 
gaat om medewerkers van musea met natuurhistorische 
collecties...
• “Dag allen, ik ben op zoek naar een zilvermeeuw uit 

de vriezer ter overname. Heeft iemand van jullie er 
één over die jullie kwijt willen?”

• “Voor een programma over evolutie zoek ik schedels. 
Heeft iemand nog een schedelreeks te leen?”

• ‘Wij zoeken een adres waar je replica’s van opgezette 
planten kunt bestellen, zoals cooksonia. Waar bestel
len jullie dergelijke replica’s?”

• “Is er een museum dat ervaring heeft met het gebruik 
van TV of filmbeelden in de museumles?”

• “Als er iemand toevallig nog een stukje ijsberenvacht 
over heeft waar honderden kinderhandjes aan mogen 
voelen houd ik me aanbevolen!”

• “Wie werkt met audiotours en heeft daar richtlijnen 
voor? Hoe lang de stukjes bijvoorbeeld mogen zijn?”

Testen Botje bij Botje van TwentseWelle.

Testen Kijk en Ontdek in de wereld van Gif! van Naturalis.
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Pilotlessen

 aan de slag!
In de pilotfase heeft elk museum een nieuwe les ont
wikkeld, of bestaande les aangepakt en deze onderzoe
kend gemaakt. Op 16 mei 2017 hebben we gezamen
lijk de pilotfase van het project gestart. 
De pilotfase was eigenlijk een vierdelige testfase in 
één. Door deze aanpak ontdekten we samen:
• hoe is het om een onderzoekende les te 

ontwikkelen?
• hoe zijn de gezamenlijke richtlijnen in gebruik?
• hoe is het om met een vaste intervisiepartner te 

werken?
• hoe is het om een les te testen met een testklas?

 onderzoekend leren in de praktijk
Gedurende het eerste jaar van het project hebben alle 
musea de didactiek van onderzoekend en ontwerpend 
leren verder omarmd en ingezet. Er zijn trainingen bij
gewoond, ervaringen uitgewisseld en werkvormen ver
zameld. Tijdens de pilotfase ontwikkelde elk museum 
een onderzoekende les. Het was tijd om de theorie in 
de praktijk te gaan brengen.

 testen richtlijnen
Door het gebruik van de richtlijnen en kwaliteitsnor
men tijdens de pilots onderzochten we of deze richtlij
nen voldoen aan onze eisen en waar zij nog aanpassing 
behoeven. De educatoren ontdekten de praktische 
bruikbaarheid van de tool en konden nog onvolko
menheden of dubbelingen ontdekken. Na de pilotfase 
konden de richtlijnen nog worden aangepast op basis 
van de ervaringen.

 intervisiepartners
We hebben tijdens de pilotfase geëxperimenteerd met 
vaste intervisiepartners. Elk museum was gekoppeld 
aan een ander museum. De LDJSintervisiepartner 
dacht mee als critical friend bij het ontwikkelen van de 
les. De critical friend hielp door feedback te geven op 
de (concept)les. Er is gevraagd aan de musea om ten 
minste drie keer contact met elkaar op te nemen en 
elkaar minimaal één keer facetoface te spreken over 
de museumles in ontwikkeling. Bij voorkeur kwam de 
intervisiepartner ook kijken tijdens de proefles. We 
hebben bewust geen hele strakke kaders geschetst 
m.b.t. de verdere vorm van de samenwerking tussen de 
partners om ieder museum de kans te geven om hier 
zelf een eigen invulling aan te kunnen geven. 

Tabel 1: Indeling intervisiepartners

Ecomare Natuurmuseum Fryslan

NDWT TwentseWelle

Museon Natuurmuseum Brabant

Natuurmuseum  
Nijmegen

Universiteitsmuseum 
Utrecht

Natuurhistorisch  
museum Rotterdam

Naturalis

Hortus botanicus Leiden Teylers 

 testen lessen met schoolklassen
Bij deze pilot hebben de meeste musea gewerkt met 
testklassen. De leerlingen kwamen de les testen en 
gaven feedback aan de musea. Hoe elk museum dit in 
detail wilde aanpakken is aan hen zelf gelaten. 

 wat ontwikkelden de musea?
In elf van de dertien musea is een testles ontwikkeld. 
Alle lessen (of lesonderdelen) zijn gemaakt voor het 
PO. De variatie in ontwikkelde lessen is enorm. Er 
zijn lessen voor binnen en buiten, voor onderbouw 
en bovenbouw, over woestijnen, botten en presente
ren. Door omstandigheden hebben Natuurhistorisch 
Museum Maastricht en Hortus botanicus Leiden geen 
(volledige) pilotles voor POleerlingen ontwikkeld in 
deze periode. 

Testen Botje bij Botje van TwentseWelle.
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Museum Les Doelgroep

De Bastei Vogels onder de  
loep

groep 5/6 De les start in de expositie ‘schatkamer van de rivier’. In groepjes 
‘mindmappen’ de leerlingen. Ze schrijven, tekenen en vertellen 
wat ze al weten al over vogels. Tijdens drie activiteiten gaan ze 
daarna vogels onderzoeken en oefenen in het kijken naar vogels. 
Daarbij is steeds een andere focus en insteek voor het doen van 
waarnemingen. Ze gebruiken een variatie aan opgezette vogels, 
schedels en vogelsporen als onderzoeksmateriaal en oefenen 
met kijken door een verrekijker. Aan deze onderzoekende 
binnenles is de buitenles ‘vogels onder de loep’ te koppelen. Ook 
is het een mooie opstap op school vaker aandacht te besteden 
aan vogels (en tuintellingen).

Ecomare Hé vogel, hoe kan  
ik je helpen?

groep 5/6 De leerlingen hebben op school een mail ontvangen met de 
vraag een vogelopvang te ontwerpen. Aan de hand van een in 
groepjes gemaakte bouwtekening komen ze tot vragen waar ze 
tijdens een bezoek aan Ecomare de antwoorden op gaan zoeken. 
Opgezette vogels vergelijken, een bezoek aan de bestaande 
vogelopvang en een echte dierverzorger kunnen daarbij van nut 
zijn. Opgedane kennis zullen ze dan later op school verwerken in 
hun bouwtekening. 

Museon Groene woestijn groep 7/8 Na een introductie over de problemen die boeren en planten in 
droge gebieden hebben, starten de leerlingen met onderzoeken: 
hoe kan een zaadje toch ontkiemen in droge grond? Op meerder 
onderzoeksplekken ontdekken leerlingen antwoorden op hun 
eigen vragen en het testen hun ideeën. Ze sluiten creatief af door 
in oplossingen toe te passen in hun eigen kleine testwoestijn 
met kleefzand.

Naturalis Kijk en ontdek in  
de wereld van GIF!

groep 5/6 Leerlingen gaan, net als Freek Vonk, op zoek naar giftige dieren. 
In een intro worden leerlingen enthousiast gemaakt voor 
de wondere wereld van giftige dieren en hun leefomgeving. 
Leerlingen verkennen de tentoonstelling met een stickervel 
met twaalf dieren, waarvan er vier giftig zijn. Daarna krijgen 
ze een poster van een omgeving naar keuze (woestijn, oceaan, 
regenwoud, Nederlands bos) met een onderzoekbare vraag 
van Freek. Met verschillende deelopdrachten op de poster 
verzamelen ze informatie om de vraag van Freek te kunnen 
beantwoorden.

NDWT Eland van Borne groep 3/4 In de oertijdzaal staat een skelet zonder informatie, omringt 
door andere objecten zoals een opgezette dieren, botten en 
tanden. Door middel van een kringgesprek, waarbij de leerlingen 
vragen bedenken over het skelet, onderzoeken de leerlingen het 
skelet en ontdekken ze van alles over het dier. Daarna worden 
de verschillende onderdelen vergeleken met andere objecten. 
Is het een groot dier? In vergelijking met de mens of een egel? 
Eet het vlees of planten? Hoe kunnen we weten wat het eet? De 
vragen en objecten leiden tot een omschrijving van een groot 
hert dat 10.000 jaar geleden gewond is geraakt en nu niet meer 
in Nederland leeft, de Eland van Borne. 
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Museum Les Doelgroep

NM Brabant OOzone module 
smokey eyes

groep 7/8 In de OO  ZONE kunnen kinderen met een pasje inloggen op 
een computer en onderzoek doen aan echte materialen. In deze 
nieuwe module onderzoeken leerlingen makeup kwastjes. 
Welke kwast is het beste als je kijkt naar prijs, uiterlijk, gebruik, 
duurzaamheid, hardheid en haarsoort? Ze onderzoeken kwasten 
en noteren resultaten in een tabel.

NM Fryslân Natuurklanken groep 3/4 Wat voor geluiden komen er uit de natuur? Waarom maken 
dieren eigenlijk geluiden? Kinderen gaan in groepjes door het 
hele museum, op zoek naar klanken uit de natuur. De klanken die 
zij hebben gevonden of gemaakt zetten zij zelf om in symbolen, 
een grafisch partituur. Dit partituur dragen ze per groepje aan 
elkaar voor op een podium. 

Rotterdam Hap, slik… weg! groep 4/5/6 Voor groepjes leerlingen staan boxen (2 plant, 2 vlees, 2 
alleseters) klaar met schedels en gebitten. Door te voelen (eerst 
afgesloten), te beschrijven en te tekenen zijn ze bezig met vorm 
en functie. Klassikaal worden de collectiestukken gerangschikt 
naar vlees, planten, of alleseter. Door interactie met elkaar 
komen ze erachter dat elke eter een ander gebit nodig heeft. 
Nadien maken leerlingen zelfstandig een tocht door het museum 
met onderzoekende en verdiepende opdrachten. Zo komen ze 
in de museumzalen en kunnen ze verkregen informatie zelf 
koppelen aan de collectie.

Teylers Lichthuisje groep 7/8 Onderzoek de principes van stroomkringen, schakelaars en 
geleiding. Tijdens het bezoek in de tentoonstellingszalen kom 
je meer meer te weten over stroom en doe je mee aan proeven 
met (statische) elektriciteit. Je ontdekt zelfs een donderhuisje. 
Wat zou dat nou zijn…? In de workshopruimte bouw je je eigen 
lichthuisje. Het licht gaat aan als het donker wordt, en andersom!

TwentseWelle Botje bij botje groep 7/8 De leerlingen ontdekken de verschillen in anatomie tussen 
ledematen van mensen en dieren. Ze vergelijken eerst botten 
van springers, zwemmers, lopers en vliegers. Dan tekenen ze 
een omtrek van hun eigen arm en onderzoeken welke botten er 
in zitten. Hoe is dat in vergelijking met een olifant, vleermuis of 
paard?

UM Utrecht Onderzoek 
presenteren

groep 6 Met collectie, speciale modellen en experimenten geven de 
leerlingen zelf een wervelende presentatie show in de klas. 
Hoe presenteer je in woord en beeld en hoe maak je gebruik 
van verschillende vormen? Presenteren is een belangrijke 
vaardigheid voor onderzoekers in de dop en een vast onderdeel 
van het onderzoekend leren. Leerlingen worden gestimuleerd 
om de toegevoegde waarde en kracht van hun onderzoek te 
verwoorden en te verbeelden en worden gemotiveerd om verder 
te gaan met onderzoek.
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 ervaringen van partners
Hoe is het om een onderzoekende les te ontwikkelen?

“Ik vond OOL lastig onder de knie te krijgen maar  
ik bleek uiteindelijk veel te ingewikkeld te doen.” 
Loes Schippers, Museum TwentseWelle

“Ik heb geaccepteerd dat het de eerste 5 a 10 
minuten van het onderzoekende gedeelte een chaos 
is of lijkt. Daarna komt het altijd goed!” 
Sandra Harmsen, Museon

“Het is best lastig om een bestaande les met vaste 
onderwerpen om te buigen naar OOL les. Je houdt 
toch te snel vast aan bepaalde paden.” 
Liset Stoffers, Het Natuurhistorisch

“ Het zijn vaak de details die het onderzoekend 
maken. Het stellen van de juiste vragen, het opener 
maken van opdrachten, het geven van meer ruimte 
om te onderzoeken.”
Nynke van Dijk, Natuurmuseum Brabant 

De ervaringen van educatief ontwikkelaars m.b.t. 
onderzoekend leren liepen uit een. Sommige part
ners, zoals Naturalis, Natuurmuseum Brabant en het 
Universiteitsmuseum Utrecht hadden al meerdere 

OOLlessen ontwikkeld. Voor andere musea was dit 
nieuw en best even wennen! Musea vonden het vooral 
heel leuk om gedwongen te worden om eens een 
nieuwe didactiek toe te passen. Sommigen ontwikkel
den zelfs onderzoekende lessen waar geen begeleiding 
bij nodig zou zijn. Dat vraagt om creatief nadenken. Het 
bleek dat het ontwikkelen van de eerste onderzoekende 
les qua ontwikkeltijd over het algemeen langer duurde 
dan bij andere lessen. De vaardigheden die komen 
kijken bij het ontwikkelen van zo’n les ben je je aan het 
begin nog niet eigen. 

Testen Groene Woestijn bij Museon.

Testen Natuurklanken bij Natuurmuseum Fryslân.
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Veel musea gaven de leerlingen een onderzoeksvraag 
om te onderzoeken. Leerlingen kwamen door proefjes, 
goed kijken en onderzoeken tot een antwoord op de 
vraag. Enkele musea wilden leerlingen zelf vragen laten 
verzinnen. Zo was er een brainstorm met een leeg vel 
papier waar kinderen hun vragen op konden schrijven. 
Tegelijkertijd stonden de materialen voor tien proefjes al 
klaar. Niet alle vragen van de leerlingen konden door de 
proefjes beantwoord worden, maar door het goed kaderen 
van het onderwerp zat wel veel in het juiste straatje.
Als ze dan aan de slag zijn, hoe voorkom je dat je zelf 
stuurt naar het antwoord? Dat bleek wel een uitdaging 
tijdens diverse tests. De oplossing? Minder sturen 
en informatie geven als docent, maar meer vragen 
stellen. Hoe zou je daar achter kunnen komen? Heb 
je het al gemeten? Waarom denk jij dat dat zo is? Het 
bleek tijdens de pilotlessen dat zowel leerkrachten 
als leerlingen het nog best lastig vinden dat er soms 
niet één duidelijk ‘goed antwoord’ is. Het gaat om het 
beredeneren van een antwoord op een vraag waar 
soms zelfs wetenschappers nog geen antwoord op 
hebben gevonden. Voor zowel leerling als museumdo
cent soms even wennen. Tijdens onze evaluatie bleek 
dat een onderzoekende les ontwikkelen de eerste keer 
niet makkelijk is, maar wel heel erg leuk! We raden 
iedereen ook aan om met deze didactiek aan de slag te 
gaan. Wij zullen dat zeker blijven doen.

  wil je ook een onderzoekende les maken?  
deze tips geven wij je!

• Zorg voor voldoende tijd voor het ontwikkelen van je 
programma.

• Draai het eens om: In plaats van veel informatie geven 
en na een lang verhaal afsluiten met een vraag of taak, 
juist starten met een vraag of betekenisvolle taak. Het 
zoeken naar meer informatie volgt dan vanzelf.

• Onderzoekend leren valt of staat met juiste details: 
zorg voor een heldere, onderzoekbare vraag en het 
juiste materiaal om deze te kunnen beantwoorden.

• Denk goed na over wat je einddoel is. Maak keuzes. 
Wat is belangrijker? Vorm en onderzoek of inhoud en 
kennis?

• Probeer iets te vinden dat werkt als een eyeopener 
voor de kinderen. Sluit aan op de leefwereld en bele
vingswereld van de doelgroep.

• Denk ook na over de rol van de ouders en leraren bij 
het programma, wat is hun rol en welke instructie 
krijgen zij?

 hoe zijn de gezamenlijke richtlijnen in gebruik?
De richtlijnen zijn door de museum educatoren op 
verschillende manieren gebruikt. Als inspiratiebron en 
direct hulpmiddel tijdens het ontwikkelen van de les. 
Alle musea hebben op hun eigen manier de richtlijnen 
getest. Hun adviezen en ervaringen konden worden 
gebruikt in het verder aanpassen van de richtlijnen. Van 
drie musea hierbij kenmerkende voorbeelden:

 naturalis
“Voorafgaand aan de ontwikkeling van een nieuw educa
tief programma hebben we de richtlijnen vergeleken met 
de richtlijnen en werkdocumenten voor het ontwikkelen 
van een programma bij Naturalis. Met de ontwikkelaars 
is besproken welke onderdelen we al doen bij Naturalis 
(bijv. testen van programma’s, gebruik van echte objec
ten) en welke onderdelen minder aandacht krijgen (bijv. 
afsluiting en vraag om feedback). Die aandachtspunten 
hebben we meegenomen in de ontwikkeling van het 
nieuwe programma. Nadat het programma enige tijd 
draaide in het museum hebben we met de afdeling 
Educatieve Ontwikkeling de richtlijnen er nog eens bij
gepakt en besproken op welke manier het ontwikkelde 
programma (en ook andere programma’s van Naturalis) 
voldoen aan de richtlijnen. De richtlijnen zijn (en wor
den) daarbij gebruikt als hulpmiddel voor een discussie 
over welke onderdelen voor Naturalis belangrijk zijn en 
waar we in de toekomst nog aan kunnen werken.”

 teylers
“De richtlijnen zijn gebruikt als meet en toets
instrument aan het eind van het ontwikkeltraject.  
Dit gebeurde bijvoorbeeld in Teylers Museum.  
Zowel de projectcoördinator als de intervisiepartner 
uit de Hortus botanicus waren bij een proefles aan
wezig. Na de schoolklas en museumdocenten in actie 
te hebben gezien, vulden ze beiden de rubric in. Ook 
de educatief ontwikkelaar uit Teylers had de rubric 
ingevuld. Door te kijken waar puntenaantallen (0, 1 
of 2) verschillen, werden nieuwe inzichten verkregen. 
Door naast 0, 1 en 2 punten ook een toelichting, tips 
en ideeën te koppelen, konden we gezamenlijk de 
kwaliteit van de les verhogen en de rubric aanscher
pen. De rubric werd bij diverse onderwerpen door 
alle drie de observanten anders ingevuld – een teken 
dat het instrument goed is voor de aanscherping van 
gedachten, maar (nog) niet geheel als objectief meet
instrument bruikbaar was.”
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 museum twentsewelle
“Twee leden van de Werkgroep richtlijnen waren voor 
de pilot van Leren doe je samen elkaars intervisie
partner. Dit was toeval en had uitsluitend te maken 
met de geografische ligging van de musea. 
Omdat beiden al goed ingevoerd waren in de richtlijnen 
vonden zij het niet nodig deze er vanaf het begin bij 
te pakken. Ná het maken van de lessen en vóór de test 
met kinderen, hebben zij alsnog hun les gescoord met 
behulp van de lijst. Zoals ze hadden verwacht kwamen 
ze inderdaad aan het benodigde aantal punten. Toch 
waren er enkele criteria die ze tijdens het ontwikkelpro
ces wat hadden veronachtzaamd. Hieruit blijkt dat de 
rubric met richtlijnen in alle fases van het proces een 
handige checklist is, ook voor wie denkt het helemaal in 
zijn hoofd te hebben of op gevoel te kunnen doen.”

  hoe is het om met een vaste intervisiepartner  
te werken?

De ervaringen van musea zijn deels heel positief, 
maar er zijn ook nadelen aan het samenwerken met 
een vaste intervisiepartner. Het is als heel leerzaam 
om echte te ervaren wat de verschillen en overeen
komsten zijn bij het ontwikkelen van een museumles. 
Museumeducatoren werken alleen of in een vast team. 
Soms via een vaste ‘scrummethodiek’, soms vrijer. De 
ontwikkeltempo’s liepen in ieder geval flink uit een. 

Soms werd in een paar weken een heel programma 
bedacht, getest en opgemaakt. Andere musea ontwik
kelden hun programma gedurende enkele maanden.

Het voordeel van samenwerken met iemand van buiten 
je eigen museum is dat je veel inspiratie krijgt. Je stapt 
uit je vaste patroon door nieuwe input. Doordat de 
intervisiepartner ook een museumeducatie ontwikkelt, 
kent diegene de algemene uitdagingen waar je mee te 
maken hebt aangaande POlessen. Een nadeel is dat 
educatoren uit een ander museum, in verhouding met 
je directe collega’s, vaak minder op de hoogte zijn van 
beschikbare collectie en specifieke randvoorwaarden 
voor bijvoorbeeld lesruimten of kosten. 

De musea van de intervisiepartners liggen over het 
algemeen op minstens een uur reistijd uit elkaar. 
Partners gaven aan graag bij elkaar langs te gaan 
omdat het nuttig en interessant was. Maar, ondanks 
dat we musea aan elkaar hadden gekoppeld die rela
tief dicht bij elkaar lagen, bleek dat de reistijd toch 
een bottleneck kon zijn. Vaker dan twee keer live met 
elkaar sparren doe je toch minder snel als er anderhalf 
uur reistijd voor staat. Een telefoontje of mailtje is 
natuurlijk wel gemakkelijk verstuurd. Wat wel opviel 
was dat als de intervisiepartners elkaar opzochten, ze 
hun tijd ook goed benutten. Ze bespraken het nieuwe 
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lesprogramma, maar gingen ook kijken in elkaars 
museum en discussieerden over andere (educatie)
onderwerpen. 

Tijdens onze pilotfase zijn veel lessen ontwikkeld door 
educatief medewerkers die elkaar elke twee maanden 
zagen in de regiegroepbijeenkomsten. Ze kenden elkaar 
al goed en wisten waar ze op konden rekenen. Maar 
sommige pilotlessen zijn ontwikkeld door medewerkers 
die niet elke twee maanden bij het het project actief 
waren. Ervaren educatief medewerkers, zeer geschikt 
voor het ontwikkelen van een les. Toch merkten we dat 
het soms een uitdaging was om alle afspraken, ideeën 
en motivaties dan goed over te brengen. Er was één 
team waarbij beide ontwikkelaars niet vast in de regie
groep zaten. Dat maakte het toch wel lastiger, aldus de 
educatoren. 

Naar aanleiding van onze ervaringen hebben we in 
de regiegroepbijeenkomst een plan gemaakt voor de 
toekomst. We stappen af van het werken met een vaste 
intervisiepartner. Vanaf 2018 benadert een museum 
een educator als er een nieuwe les wordt ontwikkeld 
met de vraag of hij/zij intervisiepartner wil worden. 
Deze educator geeft adviezen m.b.t. (concept)lessen, 
de rubric, inhoud en didactiek. Het voordeel van deze 
constructie is dat educatoren zo gerichter kunnen 
zoeken naar een partner. Je kunt bijvoorbeeld mik
ken op iemand met inhoudelijk kennis over fossielen, 
planten of tanden. Of je richt je juist op iemand die 
veel kennis heeft van bijvoorbeeld onderzoekend leren, 

ludodidactiek of presenteren. Op deze manier kun je 
samen ook beter inschatten of je veel voor elkaar kunt 
betekenen in de periode die er aan komt. De bereidheid 
om elkaar te helpen is er altijd. Maar als er bijvoorbeeld 
bijna een nieuwe tentoonstelling zal worden geopend, 
dan is er in die periode toch minder mogelijk in verhou
ding tot een rustigere periode.

 hoe is het om een les te testen met een testklas?
Bijna alle musea hebben hun nieuwe les getest met een 
schoolklas. Het vinden van een testklas was voor som
mige musea erg gemakkelijk, andere hadden er meer 
moeite mee. Zeker in de periode vlak voor de zomerva
kantie was het moeilijker om scholen te vinden die de 
les wilden testen. Het is interessant om op een pilotles 
zowel feedback te krijgen van leerlingen als leerkracht. 
Algemene vragen zijn niet de oplossing voor goede 
feedback. Dan volgt iets in de trant van: 
Educator: “Hoe vonden jullie de les?”
Leerlingen: “Leuk!”
Educator: “Wat was er leuk?”
Leerlingen: “Alles!”
Educator: “Welk cijfer zou je de les geven?”
Leerlingen: “Een tien!

Het is natuurlijk leuk om enthousiasme te zien bij de 
leerlingen, maar op deze manier krijg je misschien toch 
niet het inzicht dat je zou willen hebben. Er zijn een 
aantal manieren waardoor je meer informatie uit de 
schoolklas kunt krijgen:
1. Vraag collega’s om tijdens je proefles aantekeningen 

te maken. Op die manier kun je samen met hen 
reflecteren op het gedrag van de leerlingen tijdens 
de les. Waarvan werden ze enthousiast? Wat vonden 
ze saai? Wanneer gingen ze wiebelen op hun stoel? 

2. Werk met kleinere groepen. Op deze manier durven 
leerlingen meer te zeggen over wat ze leuk /
boeiend/grappig/gek/bijzonder én minder leuk/saai/
langdradig/moeilijk vonden.

3. Laat leerlingen achteraf een korte vragenlijst 
invullen. Hierbij kun je bijvoorbeeld ook vragen:  
‘Als jij zelf de maker van de museumles zou zijn,  
wat zou jij dan nog veranderen aan de les?’

Neem voldoende tijd voor je pilotfase en houd 
rekening met vakanties. Onze pilotfase had de 
piek van mei 2017 tot november 2017. In onze 
pilotfase zat dus een meivakantie, zomervakantie 
én herfstvakantie. Omdat de vakantieweken in het 
land ook nog verschillen, was het soms moeilijker 
om het contact goed te onderhouden en afspraken 
te maken.

don’t

Check extra goed of mensen die gedeeltelijk bij je 
project betrokken zijn op de hoogte zijn van alle 
afspraken en plannen

do
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Samenwerkingsproject  
met pabo Windesheim

Leren doe je samen (LDJS) is in april 2017 een samen
werking aangegaan met de pabo van Windesheim 
Almere. In teams van twee a drie studenten werkten de 
derdejaars studenten aan educatieve producten voor 
negen LDJSmusea. Zij werden hierbij begeleid door 
zowel een ontwikkelaar van de educatieafdeling van 
een van de deelnemende musea alsmede door een 
team van enthousiaste pabodocenten. 

Hoofddoel: Ontwikkelen van lesmateriaal voor een 
educatieve instelling gericht op de doelgroep PO 
(leerlingen maar mogelijk ook voor pabostudenten)

 activiteiten
Op 20 april was de projectcoördinator van Leren doe 
je samen in Almere voor de aftrap van het project. Er 
volgde een ochtend waarbij de studenten echte mam
moetkiezen, leeuwenvachten en dierenschedels met 
aandacht en verwondering onderzochten. Na een korte 
bespreking van eigen museumervaringen en de project
presentatie zijn de studenten al aan de slag gegaan met 
de toegewezen opdrachten.

Elke leerling heeft in de eerste fase van de opdracht 
het museum bezocht en een kijkje achter de schermen 
genomen. De meeste leerlingen zijn i.v.m. reisafstand 
één of soms twee keer langsgeweest. Veel van de 
communicatie verliep daarna via mail of Skype. Voor 
de zomer van 2017 leverden de studenten een concept 
van hun product. Na de zomervakantie werd verder 

gewerkt aan het definitieve eindresultaat. Waar moge
lijk werd het product ook getest in een schoolklas. Op 
30 oktober 2017 toonden de toen vierdejaars studen
ten hun materialen aan alle LDJSmusea tijdens een 
gezamenlijke afsluiting in Almere. 

Marcel Staring en Frank Willemars van de pabo zeggen 
over de samenwerking
“Voor Pabo Almere was de samenwerking met de 
verschillende musea een uitgelezen kans om studenten 
in contact te brengen met externe opdrachtgevers, in lijn 
met het concept van Hogeschool Windesheim Flevoland. 
De hogeschool gebruikt hiervoor de term ‘comakership’; 
een betekenisvolle opdracht die wordt ontworpen en 
uitgevoerd in samenwerking met bedrijven, scholen of 
instellingen. Met het uitvoeren van de opdracht hebben 
de studenten zinvolle leerervaringen opgedaan. Naast 
de kennis die is opgedaan over natuurhistorische 
fenomenen en het bezoek aan het museum zelf, is een 
beroep gedaan op de didactische, organisatorische en 
interpersoonlijke competenties van de student. De pabo 
vindt het belangrijk dat studenten kennis maken met 
musea als instelling. Nu is de mogelijkheid geboden 
om ook ‘achter de schermen’ mee te kijken. Het heeft 
mogelijk de drempel verlaagd om met leerlingen musea 
te bezoeken. De cyclus van Ontwerpend leren is ingezet 
om educatief materiaal te ontwikkelen. Als docenten 
waren we niet verrast dat er ook hobbels op de weg 
zouden komen. Veel verantwoordelijkheid is gelegd bij 
de studenten zelf. Het overbruggen en omgaan met deze 

De deelnemende partners aan deze samenwerking met de pabo zijn negen van de dertien LDJS-partners betrokken: Hortus botanicus 

Leiden, Naturalis, Natuurmuseum Fryslan, Universiteitsmuseum Utrecht, Museon, Het Natuurhistorisch, Natura Docet Wonderryck Twente, 

Natuurmuseum Nijmegen en Museum TwentseWelle.
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hindernissen maakt deel uit van het proces. Kunnen 
omgaan met feedback en jezelf kritisch durven opstellen 
is een uitdaging. We kijken terug op een intensieve en 
leerzame samenwerking.”

Ervaringen van museumeducatoren:
• De toekomstige leerkrachten kunnen op deze manier 

een kijkje buiten de school nemen en zien ook de 
waarde van museumeducatie.

• De kwaliteit van de producten die de studenten 
maakten loopt sterk uiteen. Sommige materialen zijn 
bijna direct inzetbaar voor de musea, andere materia
len zijn een eerste aanzet of concept. 

• Het proces van begeleiden op afstand via mail verliep 
soms stroef. Deels lag dat aan de leerlingen, deels 
aan ons als museumdocenten.

• Dit is een mooie manier om pabo en nieuwe inzichten 
in onderwijs te verbinden aan museumeducatie.

• Dit is een uitgelezen kans voor musea om materialen 
uit te laten testen op basisscholen.

• Studenten kennen de doelgroep heel goed, maar 
liepen dikwijls vast op inhoudelijke kennis over 
natuur(historie).

 tips voor volgende keren
• Meer aanwezigheid in het museum als een opdracht 

voor in het museum wordt ontwikkeld.
• Goede planning samen met de studenten maken en 

meer contactmomenten inplannen.
• Vooraf meer duidelijk creëren m.b.t. tijdsplanning en 

tijdsinvestering van studenten.
• Duidelijk maken aan de studenten dat ze meer om 

duidelijkheid mogen vragen als dit nodig is. 
• Al in begin van samenwerking concreet met docent 

en studenten onderling vaststellen wat haalbaar is in 
de opdracht en dit formuleren.

• Meer gebruik maken van het feit dat zij veel in de 
basisschool aanwezig zijn of kunnen komen. 

• Een ontwikkeltaak van scratch is misschien teveel 
gevraagd.
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Voorafgaand aan het schrijven van het toekomstvisie hielden we een 

‘Keep, drop, create sessie’ met post-its. Hierdoor kregen we inzicht in 

dingen die we in de toekomst wilden behouden, loslaten en creëren.

Blik op de toekomst

Het project Leren doe je samen zorgt al twee jaar voor 
inspiratie, samenwerking, nieuwe inzichten en waar
devolle trainingen. Een succes, mogelijk gemaakt door 
de subsidie van het Mondriaan Fonds en enorme inzet 
van alle betrokkenen. Gedurende het project hebben 
de educatieve afdelingen van de dertien musea elkaar 
goed leren kennen, van elkaar geleerd en elkaar gehol
pen met materialen, advies en soms complete educa
tieve programma’s. Eén van de zeer belangrijke, maar 
niet te meten opbrengsten is dan ook het open klimaat 
waarin de dertien musea met elkaar samenwerken. De 
bereidheid om ervaringen en kennis te delen is onge
kend groot. Leren doe je samen heeft niet alleen de 
vooraf (min of meer) geplande resultaten opgeleverd. 
Ieder van de individuele musea heeft stappen gezet in 
professionalisering, aanpak van educatieve ontwikke
ling of zelfs in de hele manier van werken. Deze samen
werking willen we vasthouden in de toekomst. 
 
Voorafgaand aan het schrijven van het toekomstvisie 
hielden we een ‘Keep, drop, create sessie’ met postits. 
Hierdoor kregen we inzicht in dingen die we in de toe
komst wilden behouden, loslaten en creëren.

In oktober 2017 is een toekomstvisie verstuurd naar 
de directeuren van de SNNC. Daarin staan de resul
taten van het project omschreven en staat geformu
leerd hoe de musea in de toekomst van elkaar willen 
blijven leren. Wat we hierin hebben gevraagd van de 
directeuren:
• Toezegging van alle directies dat educatief ontwikke

laars en medewerkers in de uitvoer bijeenkomsten en 
trainingen mogen bijwonen en worden vrijgeroosterd 
voor lessen op die dagen. 

• Toezegging dat musea hun ruimtes kosteloos 
beschikbaar zullen stellen voor de trainingsdagen en 
bijeenkomsten.

• Bereidheid van alle musea om kennis en ervaringen 
te delen.

• Een betaalde projectcoördinator voor +/ 8 uur per 
week die helpt bij het organiseren van alle bijeen
komsten en het motiveren en scherp houden van alle 
partners.

• Toezegging van de financiële middelen om dit alles 
mogelijk te maken.

In het directeurenoverleg van januari 2018 is vast
gesteld dat de directeuren achter de samenwerking 
staan. Zij blijven de educatoren de kans bieden uren 
te investeren in training in samenwerking en gaan een 
financiële bijdrage leveren voor continuering van het 
project. 

Wat we in de toekomst willen blijven doen:
• 3 à 4 bijeenkomsten per jaar met ruimte voor o.a. 

inspiratie, uitwisseling, intervisie, themaactiviteiten, 
nieuwtjes, netwerken, (externe) sprekers.

• Gezamenlijk volgen en inspelen op de ontwikke
lingen in het primair onderwijs, maar mogelijk ook 
in het voortgezet onderwijs of op het gebied van 
familieactiviteiten.

• Behouden, naleven en aanpassen van de gezamen
lijke richtlijnen.

• Behouden en vormen van diverse werkgroepen. 
• 1 grote trainingsdag voor alle uitvoerders per jaar. 

Doel: 100  200 deelnemers.
• 1 training voor ontwikkelaars per jaar. Doel: 20  40 

deelnemers.
• Maand van het meekijken
• Gezamenlijke projecten, zoals Nederland Zoemt over 

(onderzoek aan) wilde bijen.
• Communicatie (website, whatsappgroep, social 

media etc.)
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Dankwoord

Gedurende twee jaar heb ik, Marianne, met veel plezier 
gewerkt als projectcoördinator voor Leren doe je 
samen. Allereerst wil ik het Mondriaanfonds bedanken 
voor de subsidie die zij beschikbaar hebben gesteld 
voor het project. Door deze financiële bijdrage konden 
we samen aan de slag om de kwaliteit van museume
ducatie te verhogen. Bijna twintig bevlogen mensen 
met een passie voor educatie vormden samen de 
regiegroep. Elke twee maanden reisden we het land 
door. Vroeg je bed uit, pas laat er weer in. Elke collega 
ontving ten minste één keer gedurende het project de 
collega’s in zijn of haar museum. Het was altijd fantas
tisch goed verzorgd. We genoten met volle teugen van 
alle bijeenkomsten. Buiten de bijeenkomsten om, werk
ten de educatoren met volle overgave aan richtlijnen, 
trainingen, werkvormen of communicatie. Dit allemaal 
via Google Drive, dat werken via zo’n online systeem 
was dikwijls een uitdaging! De educatoren hebben 
zich ingezet voor het project, voor elkaar en voor alle 
kinderen die onze musea bezoeken. Honderden kinde
ren zijn geïnspireerd tijdens nieuw ontwikkelde lessen, 
vol onderzoekende activiteiten. Jullie durfden nieuwe 
werkvormen en ideeën te proberen. Stappen te zetten 
op soms nog onbekend terrein. Bedankt voor jullie 
inzet, enthousiasme en betrokkenheid!

Naast de leden van de regiegroep, hebben veel meer 
collega’s uit diverse musea meegedaan met het pro
ject. Enkele educatief ontwikkelaars werkten aan een 
pilotles of gaven advies als intervisiepartner. Bijna 50 
educatoren, vrijwilligers en stagiaires bezochten musea 
tijdens de maand van het meekijken. En samen leerden 
vele educatoren tijdens de trainingsdagen. In totaal 
hebben meer dan 150 mensen hieraan deelgenomen. 
Dank voor jullie inzet!

Yuri Matteman, Ingeborg Meutgeert en Friso Visser 
vormden samen het kernteam. Met hen bereidde ik 
de bijeenkomsten voor en besprak ik toekomstplan
nen, ideeën, zekerheden en onzekerheden. Bedankt 
voor jullie bereikbaarheid, betrokkenheid en advie
zen. Fijn dat ik altijd op jullie terug kon vallen. Ook de 
SNNCdirecteuren van alle musea wil ik graag bedan
ken voor het vertrouwen in deze samenwerking. 

Naast veel partners uit de musea, hebben we ook 
samengewerkt met diverse andere, inspirerende men
sen. Anton Bakker, Marjelle van Hoorn, André de Hamer 

en Mathijs ter Bork vormden samen de klankbordgroep. 
Bedankt voor jullie adviezen en inspirerende presen
taties. Marcel Staring, Frank Willemars en Asma Achiq 
zijn werkzaam bij pabo Windesheim in Almere. Dankzij 
de inzet van hen, diverse museumeducatoren en vele 
studenten hebben wel een leerzaam samenwerkings
project gerealiseerd. Bedankt! Ook vele leerkrachten 
hebben meegewerkt aan het project. Sommige leer
krachten gaven hele specifieke tips naar aanleiding 
van deelname aan een pilotles. Anderen hebben ons 
geholpen door feedback op conceptversies van de 
gezamenlijke richtlijnen. Het is fijn om zoveel betrok
kenheid te voelen vanuit het onderwijs.

Tenslotte zijn er mensen die ons geweldig hebben 
geholpen bij het realiseren van diverse producten. 
Welmoet Damsma, didactisch ontwikkelaar en opleider 
bij Naturalis bedank ik graag voor haar expertise op het 
gebied van educatie en training en hulp bij trainingen 
en maken van de richtlijnen. Vormgeefster Martine 
Hermsen, dank voor je fantastische werk voor de werk
vormenwaaier, dit boekje en de richtlijnen. John van 
der Lem, hoofd Financiën en Publieksbegeleiding van 
het Museon, dank voor al het werk aangaande finan
ciën van Leren doe je samen. Tenslotte bedank ik alle 
medewerkers van de afdeling educatieve ontwikkeling 
van Naturalis. Twee jaar lang heb ik met jullie gewerkt, 
geluncht, gelachen en geleerd. Bedankt!

Marianne Benning, 
Projectcoördinator Leren doe je samen

Van links naar rechts Shirley Jaarsma, Marianne Benning en Sandra 

Harmsen tijdens de grote trainingsdag op 11 september 2017.
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 redactie
Marianne Benning (projectcoördinator Leren doe je 
samen)
Karina Roovers (Natuurmuseum Brabant)
Yuri Matteman (Naturalis)
Loes Schippers (TwentseWelle)
Ingeborg Meutgeert (Natuurmuseum Fryslân)
Hester Ketel (Universiteitsmuseum Utrecht),
Aaike van Oord (Museon)
Anke Jongen (Natuurmuseum Brabant)
Maartje Kijne (Naturalis)

 met dank aan
Friso Visser (Museon), Johan Heeffer (Natuurmuseum 
Brabant), Suzanne Visser (Natuurmuseum Brabant), 
Hanneke Jelles (Hortus botanicus Leiden), Sandra 
Harmsen (Museon), Anetta Dullaert (Natura Docet 
Wonderryck Twente), Krista Leusink (Naturalis), José 
de Jaeger (Natuurmuseum Fryslân), Indra Trautwein 
(Teylers), Ruud Moesbergen (Universiteitsmuseum 
Utrecht), Welmoet Damsma (Naturalis), Elsemiek 
Schepers (Wetenschapsknooppunt Utrecht), Charlotte 
Gentenaar (Universiteitsmuseum Utrecht), Shirley 
Jaarsma (Het Natuurhistorisch), Liset Stoffers (Het 

Natuurhistorisch), Els Wennekendonk (Ecomare), Femke 
Kegel (Ecomare), Gertruud Cobben (De Bastei), Julie 
van de Schoor (Natuurhistorisch Museum Maastricht), 
Romy Endeman (Natuurhistorisch Museum Maastricht), 
Marcel Staring (Pabo Windesheim Flevoland), Frank 
Willemars (Pabo Windesheim Flevoland).
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