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Dit project was een samenwerking tussen BS De Torenschouw in Oosterhout en Het 
Regionaal Archief Tilburg. Het project werd mogelijk gemaakt door het 
investeringsprogramma van Kunstbalie en Erfgoed Brabant. 
Uitgangspunt was leerkrachten tools te geven waardoor ze zelf erfgoed de klas in kunnen brengen. 
Door een Elektronische Leeromgeving (ELO) te ontwikkelen die aangevuld wordt door de 
leerkrachten zelf, kan geput worden uit een steeds verder uitdijende kennisbank. De ELO is door alle 
leerkrachten te raadplegen. Ze kunnen zien welke thema’s er in welke groepen aan bod komen en 
het inzetten in hun eigen lessen. Door hun zelf ontwikkeld lesmateriaal eraan toe te voegen stellen zij 
het beschikbaar voor hun collega’s. 
  
Voordelen van de ELO zijn:  

 Overzichtelijk   

 Goede verdeling in de leerjaren 

 Gekoppeld aan de methode 

 Leerkracht geeft zelf de les  

 Aansluiten bij ambities van de school  

 
Het project op de Torenschouw startte in het schooljaar 2014/2015. Tijdens een docentenworkshop 
in oktober 2014 zijn de leerkrachten actief aan de slag gegaan met het kiezen van erfgoedthema’s 
voor in hun groepen.  
Vooraf was er het volgende doel gesteld: Erfgoededucatie zodanig verankeren in het onderwijs dat 
het gekoppeld is aan bestaande lessen en grotendeels gegeven kan worden door de eigen 
leerkrachten met verdieping / aanvulling door erfgoedexperts en/of locatiebezoeken.  
Uiteindelijk zijn er zeventien thema’s op de ELO van de Torenschouw geplaatst. Het aantal thema’s 
en welke thema’s er zijn uitgewerkt, is mede afhankelijk (de vraag) van de leerkrachten van de 
groepen.  

 
De methode van Regionaal Archief Tilburg is overdraagbaar voor andere scholen. Het materiaal van 
het archief wordt gekoppeld aan bestaande thema’s en/of methoden. Het krijgt een plek in het 
onderwijscurriculum van de school. Deskundigheidsbevordering van de leerkrachten is een belangrijk 
uitgangspunt voor dit project, zodat leerkrachten de lessen zelf kunnen geven. Het project is – met 
eventuele kleine aanpassingen – direct overdraagbaar voor andere basisscholen in Oosterhout. Het 
belangrijkste punt uit de evaluatie hierbij is de bereidheid van een schoolteam om een nieuwe 
digitale omgeving te omarmen en te gebruiken.  
 
http://cursussen.regionaalarchieftilburg.nl/ 
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