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Landelijke netwerkbijeenkomst - Kennisplatform Educatie & Presentatie 

 

Intensieve samenwerkingstrajecten 

Vergroting van de kwaliteit van archiefeducatie door intensief 

samen te werken met andere instellingen 

 

Vrijdag 14 november 2019 – Stadsarchief Rotterdam – Rotterdam 

10.00-16.00 uur 

 

 

Inleiding op het thema 
Diverse instellingen willen de kwaliteit van educatie vergroten door intensief samen te werken met 
andere instellingen in den lande. Twee soorten musea hebben daar al successen mee geboekt: 
•  musea met natuurhistorische collecties 
•  oorlogs- en verzetsmusea 
Beide projecten zijn intensieve trajecten die zwaar gesubsidieerd worden door diverse fondsen, zodat 
de museummedewerkers ook betaald kunnen worden voor hun deelname aan het project. Op die 
manier zijn er ook middelen om deze medewerkers in hun eigen musea tijdelijk te vervangen. 
De vraag is: zouden dit soort intensieven samenwerkingstrajecten ook iets zijn voor de 
archiefinstellingen in Nederland? Zo zouden wij immers ook onze kwaliteit van educatie kunnen 
vergroten. 
 
Twee voorbeelden waaruit blijkt dat de kwaliteitsimpuls die de natuurmusea en de oorlogs- en 
verzetsmusea nastreven ook van toepassing zijn op wat wij met ons KEP willen bereiken:  
1. Het doel van de natuurmusea is: de kwaliteit van de gezamenlijke educatie te verhogen d.m.v.: 

•  Grote inventarisatie 
•  Kennisdeling 
•  Pilots 
•  Trainingen 
•  Educatieve activiteiten 

2. Het doel van de oorlogs- en verzetsmuseum is: hoe kunnen we het erfgoed van de Tweede 
    Wereldoorlog actueel en relevant laten zijn nu en straks? Dit willen ze bereiken door: 

•  Intensieve samenwerking en kennisdeling onderling en met de sector 
•  Leveren van een actieve bijdrage aan een strategische educatieve agenda (o.a.  
   doorlopende leerlijnen en burgerschapsonderwijs) 
•  Positieve bijdrage aan de bedrijfsvoering van individuele leden en een gezamenlijke  
   educatieve profilering 
•  Hun inhoud wordt vormgegeven door en voor educatief medewerkers. Zij werken aan  
   concrete producten en thema’s in 3 werkgroepen:  
•  Tentoonstellingen 
•  Onderwijs 
•  Vrijwilligers 

  
Meer informatie: 
•  Natuurmusea: http://www.lerendoejesamen.net/ en https://natuurmusea.nl/. Dit was het eerste 
   project van 13 musea met natuurhistorische collecties. 
•  Oorlogs- en verzetsmusea: https://smh40-45.nl/kwaliteitsimpuls-educatie/ en  
   https://www.lerenvanwo2.nl/. Deze is ontstaan als vervolg op dat van de natuurmusea. 
   Het betreft 14 bij de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 aangesloten instellingen. 

http://www.lerendoejesamen.net/
https://natuurmusea.nl/
https://smh40-45.nl/kwaliteitsimpuls-educatie/
https://www.lerenvanwo2.nl/
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Programma 

10.00-10.30 uur  Inloop en ontvangst met koffie/thee 
 
10.30-10.35 uur  Welkom en programma – Louisa Balk 
 
10.35-10.45 uur  Toelichting op het thema van de netwerkbijeenkomst – Yteke van der Vegt 
 
10.45-11.30 uur  Puck Huitsing, Christel Tijenk, Annette Schout over de professionalisering 

van de oorlogsmusea in het kader van het netwerk Oorlogsbronnen en 
aansluitend discussie over mogelijkheden voor archieven 

 
11.30-12.00 uur  Best practice – presentatie van een geslaagd samenwerkingsproject van 
   archiefdienst en museum en/of bibliotheek door …* 
 
12.00-12.30 uur  Ellen Loozen evalueert de Studiedag ‘Inclusief perspectief – Aan de slag  

met inclusie in archieven’ op 15 maart 2019 in het Nationaal Archief en  
leidt de daarop aansluitende inventarisatie/discussie over wie er met de 
opgedane kennis en inspiratie aan de slag is gegaan en waarin die  
activiteiten hebben geresulteerd. 

  
12.30-13.15 uur  Netwerklunch 
 
13.15-13.45 uur  Educatieve rondleiding door het Stadsarchief Rotterdam door Louisa Balk 
 
13.45-14.15 uur Anneke van Waarden-Koets – Verslag Netwerkbijeenkomst 14-12-2018 in 

Stadsarchief Amsterdam. 
 https://kia.pleio.nl/file/download/55808547/20181214_Verslag_Netwerkdag_Ar

chiefeducatie_Amsterdam.pdf  
Presentatieconcept jaarverslag KEP over 2019. 
Actief aan de slag met het opstellen van het KEP-jaarplan 2020 op basis van 
het Werkplan KEP: 
https://kia.pleio.nl/file/download/55804931/20180423_Werkplan%20Kennispla
tform%20Educatie%20en%20Presentatie%202018.pdf  

   Indeling Jaarplan 2020: Zie Jaarplan 2019:  
https://kia.pleio.nl/file/download/55808463/20181204_Concept%20Jaarplan%
202019%20-%20Kennisplatform%20Educatie%20en%20Presentatie.pdf  

 
14.15-14.45 uur  Pitches van 5 minuten door de KEP-leden.  
 
14.45-15.15 uur  Discussie: Behoeften onderwijs en archieven op elkaar afstemmen : wat wil 

het onderwijs van archieven en wat willen archieven van het onderwijs? Welke  
onderwijslacunes zijn er? Kunnen we daar landelijk op inspelen? Kunnen we  
daarvoor formats creëren? Zijn er programma’s en/of trainingen om vraag en  
aanbod beter op elkaar af te stemmen? 

 
15.15-15.25 uur  Rondvraag, datum en plaats volgende netwerkbijeenkomst – Anneke van  
   Waarden-Koets 
    
15.25-15.30 uur  Afsluiting – Louisa Balk 
 
15.30-16.00 uur  Netwerkborrel  

https://kia.pleio.nl/file/download/55808547/20181214_Verslag_Netwerkdag_Archiefeducatie_Amsterdam.pdf
https://kia.pleio.nl/file/download/55808547/20181214_Verslag_Netwerkdag_Archiefeducatie_Amsterdam.pdf
https://kia.pleio.nl/file/download/55804931/20180423_Werkplan%20Kennisplatform%20Educatie%20en%20Presentatie%202018.pdf
https://kia.pleio.nl/file/download/55804931/20180423_Werkplan%20Kennisplatform%20Educatie%20en%20Presentatie%202018.pdf
https://kia.pleio.nl/file/download/55808463/20181204_Concept%20Jaarplan%202019%20-%20Kennisplatform%20Educatie%20en%20Presentatie.pdf
https://kia.pleio.nl/file/download/55808463/20181204_Concept%20Jaarplan%202019%20-%20Kennisplatform%20Educatie%20en%20Presentatie.pdf

