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Inleiding
EUROCLIO, Marion Ponthus

Herinneringseducatie als wapen in de strijd 
tegen radicalisering

Het belang van onderwijs (en zo ook van herinneringseducatie) 
als wapen in de strijd tegen radicalisering wordt alge-
meen erkend door de internationale gemeenschap, met 
de Verenigde Naties op kop. Artikel 26.2 van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens stelt dat:

het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van 
de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de 
eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de 
vriendschap onder alle naties, rassen of religieuze groepen 
bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde 
Naties voor de handhaving van de vrede steunen.

Herinneringseducatie maakt integraal deel uit van het 
engagement van Unesco om onderwijs te promoten als 
middel ter preventie van gewelddadig extremisme. Het 
belicht immers zowel de oorzaken als de verwoestende 
gevolgen van uitsluiting en vooroordelen (197e Uitvoeren-
de Raad / Besluit 46, art. 15, 16; meer referenties inzake 
de internationale richtlijnen over herinneringseducatie ter 
preventie van radicalisering zijn te vinden aan het eind van 
deze handleiding).

Ons project

Het RETHINK-project (Remembrance Education for 
THINKing critically) heeft als doel de verspreiding van 
programma’s rond herinneringseducatie onder leerkrach-
ten op secundaire scholen te bevorderen om verdraag-
zaamheid en respect voor diversiteit te promoten en de 
mediageletterdheid en kritische blik van de leerlingen aan 
te scherpen. Daarom selecteerde, bundelde en testte het 
RETHINK-consortium goede praktijken die de deelnemers 
in uiteenlopende contexten leermogelijkheden aanreiken 
om de kritische blik en het vermogen tot zelfkritiek, zelfe-
valuatie en zelfreflectie te scherpen.

Deze leerkrachtenhandleiding moet de resultaten belichten 
uit onze pilootactiviteiten, die tussen september 2018 en 
juli 2019 in Albanië, Oostenrijk, België, Bosnië-Herzegovina, 
Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland en Polen gevoerd 
werden en de steun genoten van het Erasmus+ programma 
(Kernactiviteit 3: Steun voor beleidshervorming - Sociale 
integratie door middel van onderwijs, opleiding en jeugd).

Het gaat niet om een kwantitatieve analyse van alle of de 
meeste praktijken inzake herinneringseducatie in Europa, 
noch om een gids die een sluitend beeld geeft van wat 
herinneringseducatie kan zijn. De handleiding moet veeleer 
een (praktische) ondersteuning bieden en tips aanreiken 
die de educatieve praktijken van onderwijzers ten goede 
komen. In die zin moet de handleiding beschouwd worden 
als een leidraad met tools die onderwijzers kunnen gebrui-
ken om uitdagingen die opduiken in hun lessen over herin-
nering het hoofd te bieden.
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Selectie van educatieve praktijken

De projectpartners hielden twee doelstellingen voor ogen:

1. Leerkrachten nieuwe benaderingen van herinnerings- 
educatie aanreiken;

2. De in Europa bloeiende tendens omarmen om terug te grij-
pen naar informele lesmethodes en ingang te doen vinden 
in het traditionele onderwijs.

De programma’s die zijn opgenomen in deze handleiding 
werden dan ook specifiek geselecteerd omwille van hun 
unieke benadering van herinneringseducatie binnen hun 
originele context, en omwille van hun mogelijke herhaling 
in formele of informele educatieve contexten.

Hoewel ze geschikt zijn voor uiteenlopende contexten en 
toepasbaar zijn op verschillende historische onderwerpen, 
werden de goede praktijken uit de pilootprojecten aanvan-
kelijk ontwikkeld door organisaties die vooral werken rond 
de Holocaust. Bijgevolg zal de handleiding een herinnering-
seducatie belichten die specifiek bedoeld is als herdenking 
van de Holocaust. Aangezien de benaderingen en prakti-
sche tips ook toegepast kunnen worden op andere contex-
ten, kan deze leerkrachtenhandleiding echter ook handig 
zijn voor herinneringseducatie over andere thema’s dan de 
Holocaust.

Het doelpubliek van de handleiding

De handleiding werd uitgewerkt ter ondersteuning van 
onderwijzers in formele en informele onderwijscircuits. Het 
document is vooral afgestemd op maat van open-minded 
leerkrachten die informele onderwijspraktijken willen inte-
greren in de klas.

De handleiding omvat:

1. Tips en ideeën over hoe de basisbeginselen van herinne-
ringseducatie kunnen worden opgenomen in en afgestemd 
op jouw lespraktijk;

2. Advies op maat van de behoeften van al dan niet ervaren 
leerkrachten;

3. Links naar het lesaanbod in de educatieve programma’s die 
werden getest ter voorbereiding op deze handleiding; 

4. Getuigenissen van de leerkrachten die deze educatieve 
praktijken hebben getest;

5. Links naar de bijhorende onlinemodules op het 
RETHINK-e-learningplatform.

We hopen dat je veel leesplezier beleeft aan deze handleiding 
en er inspiratie uit kunt putten voor herinneringseducatie 
op maat van jouw educatieve context.
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Wat is herinneringseducatie?

Als je aan honderd mensen zou vragen wat herinnering-
seducatie is, dan zou je honderd verschillende antwoorden 
krijgen. Wat de antwoorden wel met elkaar gemeen zouden 
hebben, is dat herinneringseducatie draait rond leren uit 
het verleden. Maar wat moeten we dan uit het verleden 
leren? En wat heeft dat voor nut? Op welke historische 
feiten steunen we dan?

Herinneringseducatie omvat –althans in het kader van het 
RETHINK-project– programma’s die terugblikken op het 
verleden om actuele kwesties als antisemitisme, racisme, 
xenofobie, onverdraagzaamheid, radicalisering, polarisatie, 
collectief geweld en genocide te belichten. Door actuele 
kwesties in de verf te zetten, kan herinneringseducatie een 
brede waaier aan thema’s aankaarten. Het gaat verder dan 
een theoretisch inzicht in de Eerste en Tweede Wereldoor-
log. Leerkrachten kunnen in het kader van herinneringsedu-
catie ook gelijk welk andere historische situatie onder de 
loep nemen waarin de vrijheid en waardigheid van mensen 
werd ontnomen.

Herinneringseducatie omarmt immers praktijken en metho-
des die dialoog en participatie bij leerlingen stimuleren, 
door inzichten over gebeurtenissen in het verleden te toet-
sen aan actuele kwesties en debatten. Met andere woor-
den: het maakt het verleden relevant voor vandaag, door 
middelen aan te reiken die ons in staat stellen het heden 
te analyseren en te begrijpen.

Herinneringseducatie steunt op drie pijlers

Bij de uitwerking van een project of praktijk in het teken van 
herinneringseducatie, moet je de drie pijlers van herinne-
ringseducatie in het achterhoofd houden:

1 Kennis en inzicht 
Het doel bestaat erin leerlingen uiteenlopende 
historische bronnen aan te reiken, om hen inzicht 

te bieden in de complexe historische realiteiten, en in de 
onderliggende processen en mechanismen. 

2 Empathie en betrokkenheid  
Leerlingen trachten de waarden, overtuigingen 
en bepalende factoren te begrijpen, als drijfveren 

voor iemands handelingen in een bepaalde historische 
context. 

3 Reflectie en actie 
De leerlingen worden gestimuleerd om de bloot-
gelegde mechanismen en verworven inzichten 

zodanig aan te wenden dat ze tot een gedragsverande-
ring kunnen leiden. Naast het prikkelen van historische 
betrokkenheid, moet herinneringseducatie jongeren ook 
helpen om een onderbouwde, kritische en open houding 
aan te nemen die leidt tot verantwoord gedrag. Dit is 
een van de belangrijkste, maar ook moeilijkste uitdagin-
gen van herinneringseducatie.

Idealiter steunt elk initiatief in het teken van herinnering-
seducatie op deze drie pijlers, die nauw met elkaar verbon-
den zijn. 

Tot slot moet je rekening houden met de interesses en 
voorkennis van de doelgroep, die als vertrekpunt moeten 
dienen voor elke activiteit die je uitwerkt en die je moeten 
helpen om de aandacht van de leerlingen te grijpen. 
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Het verleden relevant maken voor 
vandaag

Kazerne Dossin; Holocaust Education Trust Ireland

We denken vaak dat jongeren, 
wanneer zij geconfronteerd 
worden met historische informatie 
over conflicten uit het verle-
den, automatisch een meele-
vende houding aannemen en 

democratisch burgerschap vooropstellen. Zo werkt het 
evenwel niet. Uit onderzoek is gebleken dat het verwerven 
van dergelijke houdingen een lang en veeleisend proces is. 
Deze houdingen stimuleren, is echter een vereiste om van 
herinneringseducatie een succes te maken.

Herinneringseducatie belicht voornamelijk gebeurtenissen 
die tot op vandaag nog steeds een impact hebben op het 
historisch bewustzijn in de samenleving. Om het met een 
paradox te stellen: herinneringseducatie vertrekt vanuit een 
verleden dat in zekere zin nog steeds aanwezig is in het heden 
en nog erg actueel is.

Hoe kan je je leerlingen medeleven en democratisch burger-
schap bijbrengen?

Een eerste stap, indien je niet veel ervaring hebt met herin-
neringseducatie, bestaat erin een aantal valkuilen in het 
achterhoofd te houden:

1. Kennis is geen garantie op een gedragswijziging 
Eenvoudigweg leren over historische feiten heeft geen 
blijvende impact op de perceptie en houding van de 
leerlingen. Herinneringseducatie is met andere woor-
den geen ‘vaccin’ tegen extremisme, vooroordelen of 
discriminatie.

Het is aangeraden naast dit 
hoofdstuk ook de module 
‘Making the Past relevant for 
Today’ te raadplegen op het 
e-learningplatform.

2. Gebruik het verleden niet als werkmiddel.  
Soms ‘gebruiken’ mensen historische gebeurtenis-
sen als handig werkmiddel om hun agenda te onder-
bouwen. Politici kunnen bijvoorbeeld het verleden 
verdraaien door interpretaties te belichten die in hun 
kraam te pas komen (bijvoorbeeld als basis voor iden-
titeitsvorming of om een vijand aan te wijzen). Het 
verleden manipuleren gebeurt echter ook in de klas, 
ondanks goede bedoelingen. Dat is bijvoorbeeld het 
geval wanneer leerkrachten het verleden anachronis-
tisch voorstellen en vanuit een hedendaags perspectief 
belichten, zonder er rekening mee te houden dat de 
mensen de wereld vroeger anders zagen. 

Een voorbeeld: De grondslag van de mensenrechten, in 1948 
vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens, kan voor jou en je leerlingen een evidentie lijken. 
Het is echter niet aangeraden om deze verklaring te gebrui-
ken als toetssteen voor de evaluatie of veroordeling van feiten 
uit het verleden, zonder de historische context te schetsen..  

3. Vermijd als leerkracht een moreel oordeel te vellen 
over de gebeurtenissen die behandeld worden.  
Een moreel oordeel vernauwt de blik op het verleden. 
We focussen immers alleen op die standpunten die 
onze morele waarden bevestigen. Het verleden is echter 
altijd een complex en ingewikkeld gegeven. Het is dan 
ook belangrijk om een totaalbeeld te belichten. Probeer 
daarom verschillende perspectieven van eenzelfde gebeur-
tenis naar voren te schuiven. Dit zal je leerlingen helpen 
een eigen mening te vormen over het thema, wat hun 
inlevings- en argumenteringsvermogen ten goede komt.

Door deze valkuilen te vermijden, kan je een ‘veilig pad voor 
herinneringseducatie’ uitstippelen en kan je de kritische 
geest van de leerlingen scherpen, opdat ze zouden uitgroei-
en tot actieve en geëngageerde leden van de samenleving.
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Herinneringseducatie met het oog op reflectie
Een kwaliteitsvolle herinneringseducatie stemt tot naden-
ken over de relevantie van het verleden vandaag. Die reflec-
tie houdt in dat de kloof tussen het verleden en het heden 
wordt gedicht aan de hand van een kritische bevraging en 
afweging van fundamentele waarden. Dit proces leidt niet 
noodzakelijk tot heldere en eenduidige antwoorden of 
kant-en-klare oplossingen, maar kan de kritische geest van 
de leerlingen scherpen alsook hun inzicht in complexe situ-
aties, zin voor nuancering en inlevingsvermogen in uiteenlo-
pende interpretaties ten goede komen.

ER ZIJN TWEE BENADERINGEN MOGELIJK OM EEN 
DERGELIJKE REFLECTIE TE STIMULEREN:

1 Ga op zoek naar de historische grondslag van 
hedendaagse kwesties. Tracht in kaart te bren-
gen hoe de geschiedenis het heden vormgeeft en 

nog steeds bepaalt. Zo protesteren bepaalde mensen in 
Vlaanderen en Nederland tegen de traditie van Zwarte 
Piet als zwarte knecht van de blanke Sinterklaas. Dit is 
een schoolvoorbeeld van hoe de hedendaagse Sinter-
klaastraditie in Vlaanderen en Nederland in verband staat 
met hun koloniale verleden.

2 Leg links tussen het verleden en het heden bloot.  
Dit kan vooral voor minder ervaren leerkrachten 
moeilijk zijn. Enerzijds zien we hoe mensen heden-

daagse uitdagingen toetsen aan hun historische achter-
grond, zoals de inquisitie, apartheid, het kolonialisme, 
concentratiekampen of het nazisme. Dergelijke vergelij-
kingen dienen geregeld politieke doelen. Anderzijds horen 
we bij sommige historici dat ‘het verleden een vreemd 
land is’, met een volstrekt andere logica die niet te verge-
lijking valt met het heden. Het kan soms erg ingewikkeld 
zijn om de middenweg te vinden tussen deze twee stand-
punten en het verleden relevant te maken voor vandaag. 
Daarbij kan herinneringseducatie helpen, aangezien het 
‘historische vergelijkingen’ stimuleert. Historische verge-
lijkingen stellen ons in staat om stil te staan bij gelijkaar-
dige trends over verschillende historische contexten heen, 
en om gelijkenissen en verschillen te onderscheiden. 

Om dit te bereiken, kunnen de volgende benaderingen 
nuttig zijn:

• Ga na hoe mensen in verschillende historische contex-
ten reageerden op een bepaald probleem of fenomeen 
(zoals verzet, collaboratie of onverschilligheid in tijden 
van oorlog, bezetting, crisis of genocide); 

• Onderzoek hoe de opmars van radicale ideologieën in 
verband staat met een verregaande sociale onrust of crisis 
(vergelijk bijvoorbeeld de opkomst van het totalitarisme 
in de jaren 1930 met de opmars van autoritaire regimes 
vandaag); 

• Onderzoek hoe bepaalde processen of mechanismen – 
denk maar aan discriminatie, uitsluiting, polarisatie of 
radicalisering - zich voordoen in verschillende periodes 
of contexten (zoals hoe gewone burgers onder bepaalde 
omstandigheden daders van collectief geweld kunnen 
worden).

13
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Herinneringseducatie met het oog op actie
We weten dat we nooit eenduidige ‘lessen’ kunnen trek-
ken uit het verleden. Fundamentele verschillen tussen 
historische contexten zullen altijd verhinderen dat we een 
pasklaar ‘recept’ vinden voor acties. Dat betekent echter 
nog niet dat we niet op zoek kunnen gaan naar sociaal-edu-
catieve en toekomstgerichte moralen in het verleden. 

1 Mensen bewust maken 
van hun mogelijkheid 
om actie te onder-

nemen. Een eerste manier 
waarop het verleden een 
normatieve vorm kan aanne-
men, is door de mogelijk-
heden tot actie in het heden 
uit te diepen. Het gaat verder 
dan gelijkenissen tussen het 
verleden en het heden bloot-
leggen, maar houdt een kriti-
sche benadering in van de 
verschillende actiemogelijk-
heden van mensen doorheen 
de geschiedenis. 

2 Mensen bewust maken van de mogelijkheden tot 
verandering. Herinneringseducatie mag niet alleen 
gericht zijn op gruweldaden en leed, maar moet 

ook aandacht schenken aan hoe mensenrechten tot 
stand zijn gekomen in de geschiedenis (denk maar aan de 
afschaffing van slavernij, het vrouwenstemrecht, rechten 
van de holebigemeenschap enz.). Aan de hand van histo-
rische vergelijkingen wijs je de leerlingen erop dat veran-
dering eigen is aan de samenleving, en dat daarin voor elk 
individu een rol is weggelegd.

3 Positieve houdingen versterken. Herinneringsedu-
catie kan je helpen om een aantal positieve houdin-
gen bij je leerlingen te versterken, waaronder: 

• een kritische houding tegenover machtsmechanismen; 
• een gevoel voor multiperspectiviteit;
• een bereidheid tot sociaal engagement (in tegenstel-

ling tot onverschilligheid of cynisme);
• een kritische houding tegenover geweld. 

Om het leerproces concreter te maken voor leerlingen, 
kan je duidelijk aangeven tot welke houding elk van de 
activiteiten moet leiden.

Waar rekening mee moet worden gehouden in een poging 
de positieve houding van de leerlingen te versterken, is het 
onderscheid tussen hen de middelen aanreiken om kriti-
sche burgers te worden en een eigen mening te vormen 
enerzijds, en anderzijds hen in een bepaalde richting te 
dwingen - ook al strookt die richting met de mensenrech-
ten, multiperspectiviteit, pluralisme en democratische 
waarden. Dit kan je vermijden door deze sociale waar-
den voor te stellen als krijtlijnen waarbinnen uiteenlopen-
de meningen en handelingen vorm kunnen krijgen, en niet 
zozeer als de lesinhoud an sich. Op die manier kan je de 
leerlingen aanmoedigen om kritische vragen te stellen en 
vraagtekens te plaatsen bij de inhoud, en uiteindelijk op 
hun eigen tempo tot inzichten over en benaderingen van 
deze sociale waarden te komen.

4 Leerlingen bewust maken van situatiedynamieken
Tot slot kan herinneringseducatie je helpen om je 
leerlingen bewust te maken van hun vermogen om 

- in gelijk welke omstandigheden - weerstand te bieden 
aan, af te wijken van of hun schouders te zetten onder het 
status quo, gedreven door hun eigen overtuigingen.

Tegelijkertijd geven onderzoeksresultaten aan dat slechts 
een erg klein deel van de bevolking echt in staat is tot 
verzet in bijzondere omstandigheden van massageweld 
of genocide (omstandigheden die geregeld behandeld 
worden in herinneringseducatie). Wanneer een staats-
structuur ontbreekt raken vele gewone burgers betrok-
ken bij extreem geweld. In historisch sociologisch onder-

Het praktijkvoorbeeld ‘Ordinary 
Heroes’ van Kazerne Dossin kan 
je helpen om het concept van 
slachtoffer/omstander/dader in 
de klas te introduceren en het 
concept van burgerengagement 
vroeger en nu aan te kaarten. Je 
kan ook het praktijkvoorbeeld 
over propaganda van het Living 
History Forum gebruiken om de 
leerlingen te laten kennismaken 
met het mechanisme achter een 
filterbubbel of informatielucht-
bel, en stil te staan bij hun eigen 
houding.
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zoek hebben we het dan over situatiedynamieken die het 
menselijk gedrag sturen. Het bestuderen van dergelijke 
contexten, kan ons - en dus ook je leerlingen - leren hoe 
we als samenleving situaties moeten afwenden waarin 
gewelddadig gedrag als normaal wordt beschouwd.

Herinnering en controversiële thema’s 
 Dorina Xheraj-Subashi, Nena Mocnik

Herinneringseducatie gaat vaak gepaard met controversi-
ele thema’s en periodes uit het verleden die erg gevoelig 
liggen, gekenmerkt door geweld en discriminatie. Er hangt 
bijgevolg vaak een nevel van controverse om deze perio-
des heen. Wie lesgeeft over controversiële thema’s, stuit op 
verschillende obstakels, waaronder:
• de stijl van lesgeven, en dan vooral het risico op partij-

digheid (de houding van de leerkracht);
• een mogelijk negatieve impact op de emoties en houdin-

gen van de leerlingen;
• het belang van een veilige leeromgeving, om te vermij-

den dat de gemoederen hoog oplopen tijdens bespre-
kingen.

Deze obstakels komen aan bod in de volgende hoofdstukken.

Een bijkomende uitdaging die zich kan opwerpen (vooral bij minder ervaren 
leerkrachten), is een gebrek aan vertrouwen bij het aankaarten van thema’s 
waar zij - naar hun mening - onvoldoende mee vertrouwd zijn. Deze uitda-
ging komt niet aan bod in deze handleiding. 
Het tweede deel van deze handleiding belicht evenwel methodes die 
nuttig kunnen zijn in de praktijk, naast links naar kant-en-klare praktijk-
voorbeelden en specifieke onderdelen van het RETHINK-e-learningplat-
form, dat meer kennis en inzichten aanreikt over herinneringseducatie. 

De afgelopen decennia evolueerde het geschiedenisonder-
wijs van een overdracht van een eenzijdig verhaal naar een 
discipline waarin ook de totstandkoming van kennis over 
het verleden (hoe historici zaken over het verleden achter-
halen) aan bod komt, en er aandacht uitgaat naar een histo-
risch bewustzijn, om leerlingen te leren nadenken over wat 
als bewijs geldt voor gebeurtenissen uit het verleden, hoe 
ze de geschiedschrijving kunnen evalueren of zelf over het 
verleden kunnen vertellen.

Tegelijkertijd houdt dat ook een gevaar in voor reconstructie 
voor politieke doeleinden, vooral wat de herdenking betreft 
van gevoelige gebeurtenissen. Het collectief geheugen 
krijgt doorgaans vorm door politieke, sociale en ideologi-
sche factoren. Dit kan inhouden dat bij de reconstructie 
en interpretatie van een gevoelige passage uit het verle-
den, alleen over historische feiten en gebeurtenissen wordt 
verteld die een specifiek doel dienen. Zo kunnen sommige 
landen het Holocaustverleden schetsen zonder het over de 
collaboratie van hun regering met nazi-Duitsland te vertel-
len, om het land in een positiever daglicht te stellen.

Wanneer je de herdenking van controversiële thema’s 
behandelt, is het goed om de volgende overwegingen in 
acht te nemen:

• Moedig je leerlingen aan om een 
kleinschalig project op te zetten, 
om een controversieel thema te 
ontwarren. Je kan hen bijvoor-
beeld vragen om te onderzoeken 
hoe verschillende interpretaties 
tot stand kwamen, hoe propagan-
da werd aangewend om die inter-
pretaties vorm te geven of welke 
verzoeningspogingen er kwamen na 
de gebeurtenissen.

Je kan gebruikmaken 
van de praktijkvoor-
beelden ‘Ordinary Her-
oes’ van Kazerne Dossin 
of ‘History is postered 
up’ van het Mémorial de 
la Shoah’ om de klein-
schalige projecten in de 
klas op gang te brengen.
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• Moedig je leerlingen aan tot interculturele dialoog met 
klasgenoten in een ander groepje, om de bespreking op 
gang te brengen. Je kan bijvoorbeeld samenwerken met 
een andere school in Europa, of de leerlingen vragen om 
iemand met een andere culturele achtergrond in hun 
stad te interviewen.

• Werk samen met uiteenlopende stakeholders, zoals 
gezinnen, rusthuizen, musea en lokale overheden, om 
de leerervaring te verrijken.

Stilstaan bij controversiële periodes: 
lesgeven over de Holocaust

Maar weinig onderwijzers staan te springen om zich te 
verdiepen in het Holocaustverleden met hun leerlin-
gen, omwille van de vermeende moeilijkheden die ermee 
gepaard gaan. Ze vinden het moeilijk om de omvang van 
deze tragedie over te brengen, het enorme aantal slacht-
offers en hoe weerzinwekkend de mensheid kan zijn. Ze 
vragen zich af hoe ze de leerlingen inzichten kunnen bieden 
in de Holocaust, zonder hen te traumatiseren. Ze maken 
zich zorgen om de mogelijke reacties van hun leerlingen 
op dit aspect van de geschiedenis. Ze vragen zich af hoe 
ze met ongepast gedrag moeten omgaan in de klas, zoals 
giechelen of antisemitische en racistische opmerkingen. 
Hoewel het een heuse uitdaging kan lijken, heeft de erva-
ring ons geleerd dat er met succes kan worden lesgegeven 
over de Holocaust, met een positieve impact op de houding 
en het gedrag van de leerlingen als resultaat.

Stilstaan bij controversiële periodes: lesgeven 
over het communistische regime in Albanië

Een belangrijk gegeven in de bespreking van controversi-
ele kwesties inzake herdenking, is de herinnering aan het 
communisme. Een probleem dat opdook na de val van 
totalitaire communistische regimes, was de toegang tot 
de dossiers die werden opgesteld over burgers tijdens het 
communistische tijdperk. Het werd een van de meest heike-
le kwesties voor post-communistische overheden. Onlangs 
keurde Albanië een wet goed die burgers vrije toegang moet 
bieden tot deze dossiers. Daarnaast tracht het land zich 
ook te verzoenen met zijn verleden via herinneringseduca-
tie, steunend op ervaringen en goede praktijken in herin-
neringseducatie rond de Holocaust. Om die kwesties het 
hoofd te bieden, werden nieuwe musea en memorialen 
opgericht, waarin persoonlijke verhalen en herinneringen 
van slachtoffers werden belicht, om over het verleden te 
vertellen met de hulp van ooggetuigen en/of overlevenden. 
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De nasleep van conflicten
Nena Mocnik, Holocaust Education Trust Ireland

Geschiedenisonderwijs in een 
samenleving waarin de herin-
nering aan een conflict nog 
sterk leeft, kan een heuse 
uitdaging zijn. Leerkrachten 
krijgen vaak de rol aange-
meten van bemiddelaar of 
consulent. Het is met ande-
re woorden niet alleen hun 
taak om historische feiten 

over te brengen, maar ook om de emotionele prikkels bij de 
leerlingen en posttraumatische stress het hoofd te bieden. 
Wanneer de situatie na een conflict nog instabiel is, kan het 
gewaagd en moeilijk zijn om controversiële thema’s en een 
betwist relaas over te brengen. De klas toespreken in de 
nasleep van een conflict vereist bijgevolg een zekere mate 
van kritische reflectie door de onderwijzers over hun eigen 
persoonlijke interpretaties en ervaringen, vooral indien zij 
zelf overlevenden en/of getuigen waren van het conflict.

Onderwijzers worden aangespoord om hun eigen voor-
oordelen en veronderstellingen in vraag te trekken, en 
zich neutraal op te stellen in het licht van overheersende 
historische interpretaties. Geschiedenisles geven over een 
conflict uit een recent verleden, is een complex gegeven, 
ligt gevoelig en kan emotioneel vermoeiend zijn voor zowel 
de leerkracht als de leerlingen. Mits een goede en zorgvul-
dige voorbereiding kan de les echter verzoenend werken, 
met een positieve impact op ieders leven op lange termijn.

Een geschiedenisles over recente uitbarstingen van geweld, 
kan riskant zijn, aangezien het de indruk zou kunnen 
wekken van partijdigheid of propaganda. Terwijl partij-
digheid en propaganda in geschiedenisonderwijs sociale 
verschillen kunnen versterken, blijkt uit onderzoek dat het 
scherpen van een kritische houding, dialoog, wederzijdse 

In de module ‘Applying Multiperspec-
tivity to Remembrance Education’, 
te vinden op het RETHINK-e-learn-
ingplatform, worden meer inzichten 
aangereikt over hoe een collec-
tief geheugen tot stand komt en 
hoe eenzelfde gebeurtenis door 
verschillende actoren anders kan 
worden ervaren.

inleving, actief luisteren en de zoektocht naar een positieve 
uitkomst na het conflict kunnen bijdragen tot een vreed-
zame samenleving en verzoening onder de volgende gene-
raties. Onderwijs tegen een dergelijke achtergrond kan erg 
waardevol zijn om sociaal-emotionele vaardigheden bij te 
brengen, en om een gunstige klassfeer te scheppen, in de 
plaats van op zoek te gaan naar ‘die ene waarheid’. 

De afgelopen jaren werden verschillende benaderingen in 
kaart gebracht als goede praktijken, om geschiedenison-
derwijzers na recente conflicten te helpen om stabiliteit en 
een duurzame vrede te promoten. Terwijl de inhoud (waar-
over we lesgeven) belangrijk is, maar niet altijd onderhandel-
baar is, kunnen de methodes (hoe we lesgeven) een positief 
onthaal door de leerlingen in de hand werken en wél bepaald 
worden door de leerkracht.

Wie lesgeeft in de nasleep van een conflict, moet: 

• eenzijdige voorstellingen van heersende interpretaties 
en het geschetste beeld van helden en slachtoffers 
vervangen door gesprek en dialoog, om het inzicht in de 
vele standpunten of multiperspectiviteit te vergroten. 
Wanneer de leerlingen een brede waaier aan bewijzen 
wordt voorgelegd, in de plaats van eenzijdige menin-
gen, worden ze aangemoedigd om kritisch na te denken 
over oorzaken en gevolgen, over hoe mythes tot stand 
komen en ontkracht worden, over hoe ideologische 
mechanismen sociale verschillen kunnen vergroten. 

• ernaar streven een diepgaander inzicht te bieden in 
onderliggende ontwikkelingen en perspectieven. Haal 
daarvoor voorbeelden uit het dagelijkse leven: de 
media, alledaagse gesprekken, evenementen enz. 

• lokale en hedendaagse bepalende gebeurtenis-
sen toetsen aan wereldwijde ontwikkelingen verder-
af. Dit laat je toe om verschillende perspectieven van 
eenzelfde gebeurtenis te belichten, en kan als inlei-
ding dienen om thema’s aan te kaarten waartoe de  
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leerlingen zich meer persoonlijk en emotioneel betrok-
ken voelen en die intensere reacties kunnen uitlokken. 

• de emotionele achtergrond van alle leerlingen in de klas 
erkennen en bewust ruimte laten voor de uiting van emoties. 
Het in de kiem smoren van emoties uitgelokt door de lesin-
houd, werkt een stilzijgen en de collectieve verdrukking 
van het verleden in de hand. Door enkele minuten stil te 
staan bij de emoties van de leerlingen en door eigen erva-
ringen te delen, kan de leerkracht een vertrouwensband 
scheppen en een gevoel van wederzijds leren opwekken. 

• vaardigheden inzake actief luisteren aanscherpen: door 
te luisteren en gehoord te worden, scherpen de leer-
lingen vaardigheden als geduld en empathisch inzicht 
in uiteenlopende en zelfs tegenstrijdige interpreta-
ties. Leerlingen die actief leren luisteren, leren hoe 
ze getuige kunnen zijn zonder overmand te raken 
door destructieve emoties, maar ook hoe ze ande-
ren kunnen zien en aanvaarden, steunend op hun 
eigen verleden en ervaringen. Dit is vooral belang-
rijk wanneer een overheersende interpretatie bepaal-
de groepen marginaliseert en als vijanden afschildert. 

• kennis puren uit een breder spectrum van mensweten-
schappen. Historische gebeurtenissen hebben nu 
eenmaal een grote impact op de sociaal-politieke dyna-
mieken. Zo kan je gezamenlijke lessen opzetten met 
leerkrachten van andere vakken (zoals filosofie, psycho-
logie of sociologie).

In mijn onderzoek en educatieve praktijk, focus ik op processen van 
verzoening en herstel van gerechtigheid in Bosnië-Herzegovina, en de 
intergenerationele dynamieken tussen overlevenden en jongeren van 
na de oorlog. Zo paste ik onder meer het praktijkvoorbeeld ‘Ordinary 
Heroes’ toe op een etnisch diverse groep in Mostar, waar de sporen 
van de oorlog nog steeds verdeeldheid zaaien onder de bevolking. Een 
nationalistisch discours leidt tot een partijdig en bevooroordeeld beeld 
van de geschiedenis, terwijl maar zelden een beeld dat afwijkt van de 
tweedeling ‘slachtoffers en daders’ wordt overwogen. 

Om een beeld te schetsen van onze rol in tijden van vrede of oorlog, 
hebben we eerst het thema van pesten op school belicht, iets waar alle 
leerlingen vertrouwd mee zijn en waarvan ze dagelijks getuige zijn. De 
leerlingen onderscheidden naast de ‘pesters’ en ‘gepesten’ ook al snel 
‘zij die toekijken, luisteren, steunen of omkijken’, de omstanders, zeg 
maar. Dit concrete, alledaagse voorbeeld van microagressie maakte de 
stap naar een meer complexe context van macroagressie veel kleiner: 
te beginnen bij voorbeelden ‘veraf’ van slavernij in de Caraïben, om uit-
eindelijk de oorlog ‘thuis’ in Bosnië-Herzegovina te belichten.

Nena Mocnik, experte in het RETHINK-project
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Alternatieve en tegenstrijdige interpretaties 
Paula Cowan, Holocaust Education Trust Ireland

De toename aan alternatieve en tegenstrijdige interpre-
taties plaatst onderwijzers voor een complexe uitdaging. 
Dat geldt zowel voor een na-oorlogse context, als voor 
Holocaustherdenking en herinneringseducatie in het alge-
meen. 

Tegenstrijdige en betwiste 
interpretaties in de geschie-
denis met het oog op herden-
king vereisen een erg tactvol-
le aanpak van leerkrachten 
en onderwijzers inzake nieu-
we opkomende nationale en 
educatieve perspectieven. 
Het lesgeven over deze feiten en perspectieven is sterk 
contextgebonden, en er bestaat geen pasklare oplossing. 
Omgaan met alternatieve en tegenstrijdige interpretaties, 
en de kritische geest van de leerlingen scherpen, kan door: 

• aandacht te schenken aan multiperspectiviteit en de 
leerlingen laten stilstaan bij verschillende interpretaties 
van een gebeurtenis.

• primaire bronnen aan te wenden die een brede waaier 
aan perspectieven belichten, en de leerlingen te vragen 
waarom verschillende groepen eenzelfde gebeurtenis 
anders ervaren.

• Op zoek te gaan naar betrouwbare historische bronnen, 
zoals de websites van Yad Vashem en het United States 
Holocaust Memorial Museum voor informatie over het 
Holocaustverleden. 

 
Meer informatie over het gebruik en de selectie van primaire bronnen is be-
schikbaar in het hoofdstuk ‘Methodes en benaderingen’ in deze handleiding.  
Je kan ook het praktijkvoorbeeld 'An Archive more important than Life’ van 
het Jewish Historical Institute en het praktijkvoorbeeld ‘17 letters – for the 
last time and forever’ van het Montreal Holocaust Museum gebruiken.

Meer inzichten in het gebruik van 
multiperspectiviteit in het kader 
van herinneringseducatie, vind 
je in de module ‘Applying Multi-
perspectivity to Remembrance 
Education’, beschikbaar op het 
RETHINK-e-learningplatform.

Een veilige leeromgeving
Paula Cowan, Nena Mocnik

Een cruciaal gegeven inzake herinnering, is dat onderwij-
zers een omgeving moeten scheppen en vrijwaren waarin 
leerlingen zich voldoende zelfzeker voelen om actief deel te 
nemen, zonder angst voor een oordeel van de onderwijzer of 
de klasgenoten, en waarin leerlingen andere perspectieven 
respectvol kunnen toelichten, zonder ongemakken of een 
negatieve impact op de deelname van de andere leerlin-
gen. Deze leeromgeving steunt op welzijn en plaatst open-
heid voor andere standpunten centraal, net als wederzijds 
respect en de bereidheid te aanvaarden dat het uitwisselen 
van ideeën verwacht en aangemoedigd wordt.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat leerkrachten benadruk-
ken dat ook in een veilige leeromgeving zoals hierboven 
beschreven bepaalde waarden gerespecteerd moeten 
worden (Humes, 2012, p. 14). Deze waarschuwing geldt 
vooral voor leerkrachten wier leerlingen de Holocaust of de 
Joodse ervaringen tijdens de Holocaust zouden ontkennen, 
of de Holocaust zelfs zouden verheerlijken omwille van 
persoonlijke overtuigingen of opvattingen. Vrije meningsui-
ting is geen onvoorwaardelijk recht. Leerlingen mogen hun 
medeleerlingen niet beledigen of intimideren. Racistische, 
antisemitische, anti-Roma-, homofobe of sexistische uitla-
tingen horen evenmin thuis in een leeromgeving.

Een aantal stappen kunnen nuttig zijn, vooral bij de voor-
bereiding van je eerste activiteiten in het teken van herin-
neringseducatie, met het oog op een veilige leeromgeving.

• Leg (indien mogelijk samen met de leerlingen) regels vast 
om een veilige leeromgeving te scheppen en te vrijwa-
ren. Bijvoorbeeld: niemand viseren, een time-out voor 
leerlingen die geen respect tonen enz.;

• Leg de leerlingen uit waarom het thema gevoelig ligt of 
controversieel is;
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• Denk vooraf na over moeilijkheden die kunnen opduiken 
en bedenk strategieën om die te verhelpen;

• Denk kritisch na over je eigen standpunt en moedig je leer-
lingen aan om hetzelfde te doen. Zo kan je benadrukken 
wat het gebrek aan een kritische reflectie teweeg kan 
brengen (Oulton et al., 2004);

• Bedenk open vragen, die geen pasklaar antwoord hebben, 
en stimuleer de leerlingen om deel te nemen aan een 
onderbouwd debat om dialoog te promoten;

• Benut de culturele, etnische en religieuze diversiteit onder 
de leerlingen om hen aan te sporen hun persoonlijke 
visie op racisme, discriminatie of vooroordelen te delen.

• Een checklist om leerkrachten en onderwijzers te helpen 
een veilige leeromgeving te scheppen:

• Ben je op de hoogte van veiligheidsvoorschriften in een 
bepaald context?

• Kan je risicofactoren in kaart brengen, om je leerlingen 
te steunen en aan te moedigen, of hen te confronteren?

• Kan je de lesmethode afstemmen op de veranderende 
behoeften van je leerlingen?

• Kan je kort op de bal spelen om het goede verloop van 
je workshop of les te vrijwaren?

• Zijn de leerlingen op de hoogte van de regels die gelden 
in een veilige leeromgeving?

• Zijn de leerlingen zich bewust van het belang van sociaal 
gedrag en een empathische houding tegenover elkaar?

Ik ben Áine en werk bij het HETI in Dublin, Ierland. Ik liet een lokale 
scoutsgroep (16- tot 20-jarigen) deelnemen aan de workshop Ordinary 
Heroes. Die workshop doet jongeren stilstaan bij houdingen tegenover 
actuele situaties van sociaal onrecht, door die te toetsen aan de hou-
dingen van de mensen tijdens de Holocaust. Ik vroeg de deelnemers 
om samen regels vast te leggen over hoe ze zich moeten gedragen en 
met elkaar moeten omgaan tijdens de workshop. Ik stelde voor om 
positieve in de plaats van negatieve taal te gebruiken, en om oplos-
singsgerichte meningen te delen in de plaats van kritiek. Om uitwisse-
lingen binnen de groep te stimuleren, deelde ik mijn eigen ervaringen 
als omstander en ‘opstandeling’ met hen. We besloten om ook ande-
ren, van buiten de groep, te betrekken bij ons debat, en om kritisch na 
te denken en positief te reageren op voorgestelde acties en hoe we 
betere burgers kunnen worden en een inclusieve samenleving kunnen 
vormgeven voor iedereen.

Een Ierse onderwijzer betrokken bij het RETHINK-project.
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De houding van de leerkracht
Dorina Xheraj-Subashi, Mémorial de la Shoah, Ruth Sutton, CESIE

Onderwijzers moeten zorgvuldig nadenken over hun eigen 
houding en gedrag. Dat maakt deel uit van het proces om 
vaardigheden te ontwikkelen met het oog op de behan-
deling van moeilijke thema’s met jonge kinderen. Enkele 
obstakels waar volwassenen op stuiten, zijn hun eigen voor-
oordelen over mensen, hun beperkte kennis over de geschie-
denis, en hun overtuigingen over het vermogen van leerlingen 
om om te gaan met moeilijke en aanhoudende problemen.

Lesgeven kan altijd vanuit verschillende perspectieven bena-
derd worden. Een van de opties bestaat erin het lesgeven 
te benaderen als een bijzondere vorm van communicatie. 

Interactie en communicatie binnen de groep is vooral belangrijk wanneer 
audio- of videofragmenten van interviews met ooggetuigen worden ge-
bruikt. Het feit dat de leeromgeving een cruciale rol speelt bij het educatie-
ve en pedagogische proces, is evident, en die omkadering is dan ook bepa-
lend bij het gebruik van videogetuigenissen. De meningen en houdingen van 
de leerkracht schetsen de juiste omkadering, net als de aangeboden media 
en documentatie. In het hoofdstuk over het gebruik van videogetuigenissen 
in het methodologische luik van deze handleiding en in de module 
‘Teaching with Video Testimonies of Victims of National Socialism’ wordt 
hier dieper op ingegaan. Je kan ook het praktijkvoorbeeld: 
‘Fliehen von dem Holocaust’ van _erinnern.at_ gebruiken. 

Vanuit het perspectief van de leerkracht is het belangrijk 
om een positieve leeromgeving te creëren met een actie-
ve pedagogiek en een leerlinggerichte aanpak. In het kader 
van Holocausteducatie is een veilige benadering aangewe-
zen, die afgestemd is op de leeftijd van de leerlingen. De 
Holocaust kan heel wat veronderstellingen van jongeren 
over de aard van de samenleving, over vooruitgang, over de 
beschaving en over het menselijk gedrag op losse schroeven 
plaatsen. Leerlingen kunnen zich defensief opstellen, 
negatieve gevoelens ervaren of zich niet bereid tonen om 

dieper in te gaan op het nazi-verleden of de Holocaust. Een 
geborgen sfeer is belangrijk om dergelijke thema’s vrij te 
kunnen aankaarten en bespreken. 

Het is belangrijk om een leeromgeving te creëren waarin 
leerlingen ruimte en tijd krijgen om na te denken en aange-
moedigd worden om vragen te stellen en te luisteren naar 
diverse antwoorden, hun gedachten en angsten te verwoor-
den en ideeën, meningen en bekommernissen te delen. Jouw 
taak als leerkracht is veeleer faciliterend dan belerend, en 
jongeren moeten aangemoedigd worden om een actieve rol 
te spelen in hun eigen leerproces.

Elke onderwijzer kan het leerproces op gang brengen en 
in goede banen leiden. Daarbij is het van groot belang om 
enerzijds de inhoud en betrokkenheid voor te bereiden, en 
anderzijds de band tussen leerkracht/onderwijzer en leer-
ling duidelijk te stellen.

Het heelhuids aanvatten en het heelhuids afronden, 
oftewel ‘Safely In - Safely Out’, van Holocausteducatie is 
een basisidee. Het houdt in dat je focust op de verhalen 
en ervaringen van de mensen wanneer je over het thema 
lesgeeft. Verhalen vertellen van voor, tijdens en na de Holo-
caust, helpt de leerlingen om zich in te leven in de rol van 
slachtoffer, omstander en dader, en om hen beter te begrij-
pen. In de praktijk vertaalt dat zich naar een begeleiding 
van de leerlingen doorheen een complex thema, moet de 
leerkracht erover waken dat ze het leerproces heelhuids 
afronden. Ze hebben inzichten verworven, voelen mee met 
de slachtoffers en kregen een antwoord op hun vragen.

Er zijn twee aspecten die je in het achterhoofd moet houden 
bij herinneringseducatie:

1. Je persoonlijke stijl als ‘facilitator’
2. Je vermogen om om te gaan met emoties in de  klas.
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Je vaardigheden als facilitator
Hiervoor moet je processen, tools en technieken aanspre-
ken die helpen om de activiteiten te sturen en op een effi-
ciënte manier tot een goed einde brengt. Waak ook over de 
kwaliteit van de lessen, door de eindtermen na te streven en 
door de lessen af te stemmen op de leerlingen. Het houdt in 
dat de voorgestelde methodes de leerlingen moeten stimule-
ren en motiveren om actief deel te nemen aan het leerproces. 

ALS FACILITATOR KRUIP JE OOK IN DE ROL VAN:

• een consultant die workshops uitwerkt rond een speci-
fiek thema of met een specifiek doel voor ogen. Je moet 
als het ware de architect zijn die de lessen ontwerpt, 
door de lesmethodes en leeromgeving af te stemmen op 
de eindtermen en de leerlingen. Een specifieke stijl als 
facilitator zal je helpen om in te spelen op interessante 
dynamieken die de participatie van elk van de leerlingen 
ten goede zal komen.

• Een gids die een veilige en geborgen omgeving schept 
voor de leerlingen. Facilitators moeten empathie kunnen 
tonen en de deelnemers kunnen helpen om conflicten 
uit te klaren.

• Iemand die het potentieel van werkgroepjes ten volle 
benut, en iedereen kan overhalen actief deel te nemen, 
vooral om het leerproces te vrijwaren voor leerlingen 
met specifieke behoeften, via inclusieve lesmethodes.

In de pilootfase bleken de volgende praktijkvoorbeelden motiverend te 
werken en de leerlingen aan te spreken:
• ‘Fliehen vor dem Holocaust’, van _erinnern.at_;
• ‘17 letters – for the last time and forever’, van het Montreal Holocaust 

Museum;
• ‘History is postered up’, Van het Mémorial de la Shoah;
• ‘Ordinary Heroes’, van Kazerne Dossin;
• ‘Kindertransport’, van het Living History Forum.

Kunnen omgaan met emoties
Emotionele intelligentie is het vermogen van individuen 
om hun eigen emoties en die van anderen te herkennen, 
om verschillende emoties van elkaar te onderscheiden en 
correct in te schatten, om emotionele informatie te kunnen 
aanwenden om het denkproces en gedrag te sturen, en om 
emoties onder controle te hebben of bij te sturen naarge-
lang de omgeving of iemands doelstellingen. Uitspraken of 
meningen van medeleerlingen die ongelijkheid, antisemitis-
me, racisme, geweld, genocide en een massale schending 
van de mensenrechten trivialiseren of die samenzwerings-
theorieën opwerpen, kunnen heftige reacties uitlokken bij 
emotioneel intelligente personen.

In dergelijke gevallen moet je correct reageren. Bezorgd-
heid is volstrekt normaal, en een eerste reactie is vaak om 
discussies met de leerlingen of een preek te vermijden. 
Dat zou echter een tegenovergesteld effect hebben. Het is 
daarentegen van groot belang om de confrontatie aan te 
gaan. Een stilte zou de indruk kunnen geven dat dergelijk 
gedrag gedoogd wordt of irrelevant is. Je doet er dan ook 
goed aan om gevoelige onderwerpen meteen aan te kaarten 
in een oprecht en open gesprek met de leerlingen. Je benut 
met andere woorden deze kans om de uitspraken samen 
kritisch te belichten en te bespreken, en om conflicten uit 
te klaren.

Kies daarvoor het gepaste tijdstip en de juiste context, om 
de kwestie hetzij onder vier ogen, hetzij met de hele klas te 
bespreken. Neem daarnaast de achtergrond (en redenering) 
achter een controversiële uitspraak onder de loep. Leerlin-
gen kunnen zich niet juist hebben uitgedrukt of beschikken 
niet altijd over de juiste woordenschat om hun visie op een 
kwestie te uiten. Ze kunnen eveneens gewoon herhalen 
wat ze hebben geleerd of elders hebben gehoord. In dat 
geval kan je hen op weg helpen naar andere manieren om 
hun bekommernissen te uiten. Vergeet daarbij niet dat 
waarden sterk verband houden met ons eigen verleden en 
de manier waarop we leven. Bespreek daarom eerst de 
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opvattingen van de leerling in kwestie en vraag na hoe hij of 
zij die mening heeft gevormd, en leg zijn of haar uitspraak 
niet zomaar terzijde.

Dialoog is van cruciaal belang, en alleen als de omkadering 
de leerlingen voldoende vertrouwen schenkt om hun eigen 
opvattingen en meningen veilig te vormen en uit te drukken, 
kan een goede dialoog plaatsvinden. Probeer de leerlingen 
zo veel mogelijk informatie aan te reiken om hun visie op 
een onderwerp vorm te geven, maar wijs hen tegelijk ook 
op andere perspectieven. Dit is cruciaal om hen in staat te 
stellen hun uitspraken kritisch te beoordelen.

Praktische tips voor een taalgebruik dat een veilige 
leeromgeving schept en stimuleert.

Gebruik zo vaak mogelijk de eerste persoonsvorm, voor-
al wanneer je meningen bespreekt. Begin een zin met “ik” 
(“Ik denk dat jouw ideeën niet volledig correct zijn....”) in de 
plaats van “jij” (‘Jouw ideeën zijn fout”). Hierdoor bouw je 
aan een sfeer waarin leerlingen rechtstreeks kennismaken 
met het concept van multiperspectiviteit en waarin zaken 
respectvol besproken worden. Het delen van meningen 
moet worden aangemoedigd, maar vraag de leerlingen ook 
waarop hun standpunt is gestoeld.

JE LESACTIVITEIT MOET FOCUSSEN OP:

• ZICH BEWUST WORDEN VAN DE EIGEN EMOTIES. Zichzelf 
kennen en zich een sluitend beeld vormen van de erva-
ren emoties, is een basisvereiste van emotionele intelli-
gentie. Vooral het vermogen om op elk moment de eigen 
gevoelens te herkennen, is van belang voor de ontwik-
keling van vaardigheden en de zelfontplooiing.

• OMGAAN MET EMOTIES. Gevoelens onder controle hebben 
en die op gepaste wijze kunnen uiten, is een vaardigheid 
die nauw in verband staat met zelfbegrip. 

• OOG HEBBEN VOOR SUBTIELE SOCIALE SIGNALEN die de 
behoeften en verlangens van de leerlingen helpen herkennen.

• AANDACHT BESTEDEN AAN EMOTIONELE SIGNALEN en 
erop inspelen.

• ZICH GEVOELIG OPSTELLEN EN BEGRIP TONEN voor de 
standpunten van de leerlingen.

• DE LEERLINGEN BIJSTAAN naargelang hun behoeften en 
gevoelens.

• ZICH BEWUST ZIJN VAN NON-VERBALE COMMUNICATIE en 
de impact van lichaamstaal, inclusief gelaatsuitdrukkin-
gen, houdingen, de plaats in de ruimte, bewegingen en 
gebaren.

• ZICH BEWUST ZIJN VAN HET TAALGEBRUIK, een gepast 
taalgebruik aanmoedigen, en alternatieve formuleringen 
voorstellen voor ongelukkig gekozen bewoordingen.
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Leerlingen met uiteenlopende 
achtergronden betrekken

Nena Mocnik, CESIE

Vaak reiken een lerarenopleiding en een opleiding tot 
geschiedenisleerkracht je niet alle vaardigheden aan om de 
brede diversiteit aan familiale en sociale achtergronden van 
de leerlingen in de klas te omarmen. Vooral in de eerste 
jaren van een carrière als leerkracht kan dit zich uiten in 
een gebrek aan vertrouwen, voeling, expertise, methodes 
en kennis om thema’s als diversiteit en multiperspecti-
viteit het hoofd te bieden. Bijgevolg kunnen leerkrachten 
de diversiteit in de klas als een probleem ervaren, en niet 
zozeer als een voordeel (zie: Mahon 2006; Talib 2006).

Het vermogen om diversiteit in de klas te valoriseren, 
houdt nauw verband met multiculturele vaardigheden in 
het geschiedenisonderwijs en steunt op drie elementen 
(Miranda, 2014):
• Bewustzijn;
• Kennis van verschillende culture;
• Multiculturele vaardigheden.

1.  BEWUSTZIJN
Om diversiteit in de klas te kunnen valoriseren, moet men 
er zich bewust van zijn. Tracht bijgevolg om:
• verschillende identiteiten binnen de leerlingengroep te 

herkennen, en te evalueren hoe die het leerproces beïn-
vloeden;

• actief te luisteren naar alle leerlingen, en extra aandacht 
te besteden aan leerlingen die omwille van hun achter-
grond het leven anders ervaren;

• thema’s aan te kaarten die gevoelig kunnen liggen omwille 
van de diversiteit;

• historische gebeurtenissen in verband te brengen met 
actuele vormen van structureel geweld of discriminatie;

• de lessen zorgvuldig voor te bereiden, om ongemakkelij-
ke en traumatiserende ervaringen te voorkomen, maar 
alsnog de eigen ‘comfortzone’ en die van je leerlingen te 
verruimen.

2.  CULTUURGEVOELIGHEID
De cultuur waarin we leven én leren is bepalend voor de 
cognitieve ontwikkeling van de leerlingen. Tijdens een 
geschiedenisles voor een multiculturele klas kan het idee 
van wat belangrijk is (waarden), van wat we als waarheid 
beschouwen (overtuigingen) en van hoe we vinden dat de 
dingen gedaan horen te worden (normen) de mogelijkhe-
den qua multiperspectiviteit en dialoog verruimen, vooral in 
geval van tegenstrijdige historische feiten en perspectieven. 
Vergeet ook niet dat wat we opnemen in of weglaten uit 
het lessenpakket, grotendeels afhankelijk is van onze eigen 
culturele en sociaal-politieke context. Om een cultuurge-
voelige leerkracht te zijn, moet je:
• je eigen vooroordelen en stereotypen in vraag stellen; 
• wederzijds leren stimuleren, in de plaats van een passie-

ve aanpak; 
• nieuwsgierig zijn naar de familiale en culturele achtergrond 

van je leerlingen.

3.  DE VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN ERKENNEN EN      
     BENUTTEN
Dankzij de technologische vooruitgang hebben leerlin-
gen vaak toegang tot kennis en informatie over hun eigen 
familiale achtergrond. Als leerkracht kan je ruimte laten 
voor deze kennis, door:
• lesmateriaal te gebruiken dat over de culturen van de leer-

lingen vertelt;
• de leerlingen aan te moedigen om hun eigen bronnen voor 

te stellen;
• de leerlingen te laten kennismaken met uiteenlopen-

de ervaringen van leden uit de lokale gemeenschap en 
vertegenwoordigers van verschillende culturen;

• klasprojecten opnemen in je lespraktijk, zodat de leer-
lingen zich kunnen verdiepen in hun eigen achtergrond 
en die kunnen toelichten bij de anderen.
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Methodes en benaderingen
Jewish Historical Institute, EUROCLIO

In dit hoofdstuk vind je een lijst met methodes uit de prak-
tijkvoorbeelden, die werden geselecteerd en getest door 
projectpartners en deskundigen. Dit hoofdstuk heeft niet 
alleen als doel om een uitgebreide lijst met methodes en 
benaderingen van herinneringseducatie aan te reiken, maar 
ook om tips te geven om de volgende educatieve praktijken 
naar jouw context te vertalen:

• Multiperspectiviteit;
• Het gebruik van primaire en secundaire bronnen;
• Rollenspel;
• Verdiepend leren;
• Het gebruik van videogetuigenissen;
• Het betrekken van professionals die geen leerkrachten 

zijn.

Multiperspectiviteit
Ruth Sutton, Martin Liepach, Judith Geerling

In deze leerkrachtenhandleiding 
omschrijven we multiperspectiviteit 
als een educatieve benadering die de 
leerling in staat stelt zaken te belich-
ten vanuit:
• meer dan één standpunt (insteek, 

periode, sociale klasse enz.); 
• meer dan één perspectief (refe-

rentiekader, cultuur, theoretisch 
paradigma of mindset). 

Met andere woorden: multiperspectiviteit biedt toegang tot 
verschillende informatie over een gebeurtenis (verschillende 
omschrijvingen), en toegang tot tegenstrijdige meningen over 
een kwestie of gebeurtenis (verschillende interpretaties).

Multiperspectiviteit helpt de leerlingen om in te zien dat 
verschillende meningen samen kunnen bestaan in een diver-
se samenleving, en dat dit de kennis en de dialoog kan verrui-
men, en niet noodzakelijk een bron van onenigheid of geweld 
hoeft te zijn. Om multiperspectiviteit te promoten, moet 
je leerlingen helpen om wegwijs te raken in uiteenlopende 
perspectieven, maar ook om te begrijpen hoe die perspectie-
ven met elkaar verband houden en elkaar beïnvloeden, hoe 
die perspectieven kunnen evolueren, en waarom dit gebeurt. 

Om multiperspectiviteit in de klas op efficiënte wijze te 
promoten, kan je:
• de leerlingen zowel primaire als secundaire bronnen 

aanreiken over één of meerdere historische gebeurtenis-
sen in een land dat sterk verschilt van hun eigen land, en 
erover te waken dat er een chronologisch verschil is tussen 
de primaire en secundaire informatiebron. Zo laat je leer-
lingen kennismaken met multiperspectiviteit, zonder dat 
hen wordt gevraagd om te gaan met tegenstrijdige menin-
gen over onderwerpen die vandaag gevoelig liggen.

Meer informatie over mul-
tiperspectiviteit in het ka-
der van herinneringsedu-
catie, vind je in de module 
‘Applying Multiperspectivity 
to Remembrance Educa-
tion’, beschikbaar op het 
RETHINK-e-learningplat-
form.
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• inzetten op groepswerk, door de verschillende groepen 
andere bronnen aan te reiken over eenzelfde gebeurte-
nis. Vervolgens vraag je de leerlingen om hun bronnen te 
vergelijken en aan elkaar te toetsen, en op zoek te gaan 
naar een antwoord op de vraag ‘Waarom?’. (bijvoorbeeld: 
‘Waarom zegt bron A zus en bron B zo?’)

• Inzetten op rollenspellen, of andere activiteiten die de 
leerlingen helpen om zich in de schoenen van iemand 
anders te plaatsen. Vraag de leerlingen daarom om de 
zaken te bekijken vanuit een ik-perspectief, en niet 
zozeer als neutrale buitenstaander te belichten.

• methodes voorstellen om feiten en meningen van elkaar 
te onderscheiden. Je kan bijvoorbeeld een specifieke 
gebeurtenis kiezen en de leerlingen uiteenlopende bron-
nen met verschillende standpunten aanreiken (dezelfde 
feiten vanuit een andere periode of verschillende hoeken 
belichten), gevolgd door bronnen over dezelfde feiten, 
maar waarin andere meningen worden geuit.

• de leerlingen vragen hun mening (beknopt) te verwoorden 
over een bepaalde kwestie. Vervolgens kan je een debat 
op gang brengen over dezelfde kwestie, tussen leerlin-
gen die tegengestelde meningen zijn aangedaan. Reik de 
leerlingen ook zeker enkele voorbeelden aan van gepast 
taalgebruik en nuttige woordenschat om het onderwerp 
respectvol te kunnen bespreken.

• zelfstandig opzoekingswerk stimuleren. Je kan de leer-
lingen niet alleen bronnen aanreiken die uiteenlopende 
standpunten van een zaak belichten, maar kan hen ook 
als huistaak meegeven om archieven, musea, demogra-
fische gegevens enz. te doorzoeken, gestuurd door een 
brede vraagstelling in de plaats van vragen die slechts 
één antwoord hebben.

• de leerlingen aanmoedigen door de vragen te herformu-
leren en de leerlingen te vragen naar hun eigen mening 
of redenering. Je kan de leerlingen bijvoorbeeld niet 
alleen vragen wat er volgens ‘bron x’ is gebeurd op 
‘dag y’, maar ook wat ze zélf denken dat er op ‘dag y’ 
is gebeurd, en hoe ze tot die conclusie zijn gekomen. 
Zo help je studenten om onderzoeksvaardigheden te 
ontwikkelen en prikkel je hun nieuwsgierigheid. Het zal 

hen helpen om actief na te denken wanneer ze nieuws 
lezen of te horen krijgen, in de plaats van de informatie 
passief te aanvaarden of ervan uit te gaan dat de leer-
kracht alleen objectieve antwoorden van hen wil horen. 

Wie overweegt om multiperspectiviteit naar de klas te 
brengen, moet zich bewust zijn van:
• hoe ‘alternatieve feiten’ als geldige, aangetoonde feiten 

aangenomen kunnen worden. Leerlingen hebben soms 
moeite om feiten van meningen te onderscheiden, en 
denken soms dat ‘feiten elkaar kunnen tegenspreken’, 
naar het voorbeeld van tegenstrijdige meningen. Sommi-
ge leerlingen kunnen denken dat de maanlanding nooit 
heeft plaatsgevonden, ‘omdat X dat zegt’.

• hoe verschillende ervaringen gelijk kunnen ogen. Door 
verschillende standpunten te belichten en gebeurtenis-
sen in hun context te plaatsen, kunnen leerlingen gaan 
denken dat alle partijen de gebeurtenis op eenzelfde 
manier hebben ervaren. Als zowel een getuige, slachtoffer 
als bron beweren dat de ervaring verschrikkelijk was, dan 
moeten die verklaringen met eenzelfde objectiviteit bena-
derd worden en aan de feiten worden getoetst. Anders zou 
dit kunnen leiden tot een heroverweging en minimalisering 
van de ernst van de Holocaust en andere genocides.

• Relativisme. Bijvoorbeeld: vergelijkingen maken met 
de Holocaust. Een vergelijking tussen twee van elkaar 
losstaande historische gebeurtenissen, vereist dat de 
complexiteit en verschillen van elke gebeurtenis grondig 
worden gekaderd en dat de verschillen net zo belangrijk 
worden voorgesteld als de gelijkenissen. Hier verschijnt 
het concept van ‘historische vergelijking’ ten tonele, dat 
al even werd opgeworpen in het hoofdstuk ‘Het verle-
den relevant maken voor vandaag’. Genocides met elkaar 
vergelijken is wel degelijk mogelijk en legitiem. Dat geldt 
echter niet noodzakelijk voor een vergelijking van het 
leed van slachtoffers, en men mag geen ‘hiërarchie’ 
opstellen. Parallellen trekken om politieke redenen, om 
bijvoorbeeld de nationale geschiedenis niet in een nega-
tief daglicht te stellen of om de Holocaust te minimali-
seren, moet te allen tijde vermeden worden.
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Primaire en secundaire bronnen raadplegen;
Martin Liepach, Jewish Historical Institute

EVEN OPFRISSEN: HET VERSCHIL TUSSEN PRIMAIRE EN 
SECUNDAIRE BRONNEN

Onder bronnen verstaan we teksten, grafische voorstellin-
gen, getuigenissen van ooggetuigen, foto’s en voorwerpen 
die iets over het verleden vertellen. Historische bronnen, 
oftewel primaire bronnen, kunnen teksten, foto’s, schilde-
rijen en getuigenissen van ooggetuigen zijn met een recht-
streekse link met de gebeurtenis. Deze verschillen van 
historische werken, in die zin dat deze secundaire bronnen 
geproduceerd zijn na de feiten door iemand die geen getui-
ge was (vaak een historicus).

De aard en eigenschappen van elke bron bepalen hoe we 
die moeten interpreteren en welke inzichten die kan bieden. 
Elke bron schetst een eigen beeld van het verleden. 

Voor meer informatie en inzichten over het gebruik van primaire bronnen, 
kan je de module ‘Making the Most of Digital Archives in Class’ raadplegen, 
beschikbaar op het e-learningplatform.

BRONNEN SELECTEREN
 
Wanneer je primaire en secundaire 
bronnen wil gebruiken in de klas, is 
een zorgvuldige selectie van groot 
belang. Raadpleeg de onderstaan-
de checklist om de meest aange-
wezen bronnen te selecteren voor 
jouw activiteiten. Zorg ervoor 
dat je bronnen selecteert die:  

• stroken met de interesses, perspectieven, ervaringen en 
voorkennis van de leerlingen (raadpleeg ook het stuk 
over hoe je leerlingen met diverse achtergronden kunt 
betrekken).

• nieuwe informatie over het thema aanreiken. Anders zijn 
deze bronnen niet nuttig.

• authentiek zijn. Alleen met secundaire bronnen werken, 
is niet nuttig.

• bijdragen tot de historische verbeelding en het historisch 
bewustzijn. Vergeet niet dat bepaalde bronnen geschik-
ter zijn voor leerlingen dan andere. Zo is een juridi-
sche tekst minder aangewezen dan een getuigenis van 
een persoon die met justitie in aanraking kwam of die 
betrokken was bij de totstandkoming van een wet.

• wijzen op alteriteit (anders zijn) en historiciteit (feitelijkheid) 
Leerlingen moeten inzicht verwerven in wat realiteiten 
in het verleden uniek maakt en waarin die verschillen 
van het heden, net als hoe die realiteiten in het verleden 
wijzigingen kunnen ondergaan. Ze moeten zich bewus-
ter zijn van de historiciteit van de bron, door te leren 
inzien dat de geschiedschrijving altijd een reconstructie 
is vanuit een bepaald perspectief.

• verschillende perspectieven weergeven (multiperspec-
tiviteit) om gebeurtenissen en ontwikkelingen beter te 
begrijpen.

• qua lengte en taalgebruik op maat zijn van de leerlingen. 
Overstelp je leerlingen niet met bronnen die te ingewikkeld 
zijn. Onderschat ze ook niet, en kort de tekst niet overdre-
ven sterk in. Ze moeten nog iets nieuws kunnen ontdekken.

Het praktijkvoorbeeld ‘An 
Archive more Important than 
Life’ van het Jewish Historical 
Institute kan je helpen om de 
leerlingen vertrouwd te ma-
ken met het concept van ar-
chieven en hoe die tot stand 
komen.
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• een didactische waarde hebben. Selecteer bronnen die 
kennis bevatten die de leerlingen doorheen hun hele 
schooltraject kunnen gebruiken.

 
Houd bij het selecteren van bronnen ook de beoogde 
methodes in het achterhoofd: 

• Bedenk creatieve manieren om de bronnen te gebruiken. 
Een kritische analyse van de bron is belangrijk, maar dat 
kan op tal van manieren. Twee daarvan werden voorge-
steld in de praktijkvoorbeelden van het RETHINK-pro-
ject en zijn beschikbaar op de projectwebsite. Specifie-
ke taken en relevante activiteiten moeten de leerlingen 
in staat stellen tot tastbare en zichtbare resultaten te 
komen bij gebruik van de bronnen.

• Tracht samen met je leerlingen primaire bronnen te 
vergelijken met secundaire bronnen. Beide vullen elkaar 
aan en reiken de leerlingen andere perspectieven aan. 
Dit moet helpen om een gesprek te voeren over geschie-
denis en herinnering.

Tot slot, als je minder ervaring hebt met het gebruik 
van primaire bronnen in de klas, nog enkele tips om de 
leerlingen te leren hoe ze een bron kunnen beoordelen: 

• Start bij de herkomst: waar 
komt de bron vandaan? 
Zorg ervoor dat je leerlin-
gen stilstaan bij de aard 
en herkomst van de bron. 
Vraag hen: “Wie heeft 
deze bron gemaakt?”, 
“Wanneer kwam de bron 
tot stand?”, “Waar kwam 
de bron tot stand?”, “En waarom?”.

• Ga na deze eerste analyse over tot een grondigere 
analyse van de historische bron en help je leerlingen te 
achterhalen wat de intenties waren van de auteur.Vraag 
hen: “Wat zie je?”, “Waarom is dit zo weergegeven?”, 
“Welke boodschap wil de auteur overbrengen?”, “Werd 

Leer je leerlingen primaire bron-
nen kritisch te analyseren in vijf 
stappen. Raadpleeg daarvoor het 
praktijkvoorbeeld ‘Teaching the Ho-
locaust with Primary Sources’, van 
het Monteal Holocaust Museum, of 
het praktijkvoorbeeld ‘Kindertrans-
port’ van het Living History Forum.

de bron gebruikt om informatie te bewaren voor een 
specifiek publiek, of is deze bron veeleer een item dat 
‘onbewust’ de tijdsgeest weerspiegelt?”. 

Deze gebruiksvriendelijke workshop laat leerlingen toe kennis te ma-
ken met de documenten die Oneg Shabbos en zijn groep verzamelde 
voor het geheime getto-archief van Warshau, om uit primaire bronnen 
te leren over het alledaagse leven in de getto. Leerlingen in Dublin na-
men echt actief deel aan de workshop en vonden het fijn om de waaier 
aan documenten en materialen te ontdekken. Zo kregen ze een beter 
beeld van wat een archief is, en leerden ze over het concept ‘spiritueel 
verzet’, maar ook over wat mensen drijft om tragische gebeurtenissen 
vast te leggen voor de volgende generaties. 

Een Ierse leerkracht betrokken bij het RETHINK-project.
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Het gebruik van rollenspel
Paula Cowan, Martin Liepach

In dit deel van de handleiding vind je suggesties hoe je de 
leerlingen kunt leren over aspecten van de Holocaust en 
andere grootschalige gruweldaden via rollenspel en simu-
latie.

TEGENSTRIJDENDE ZIENSWIJZEN VAN ROLLENSPELLEN

Sommigen zijn van mening dat simulatie geen goede onder-
wijsmethode is. Het zou de herinneringen van de slachtof-
fers en de leerstof trivialiseren. Simulaties kunnen de leer-
lingen daarnaast erg van streek maken of zelfs de relatie 
tussen leerling en onderwijzer of tussen de school en de 
ouders ondermijnen. Er zijn gevallen gekend waarin pogin-
gen om bij de leerlingen empathie te wekken voor slachtof-
fers van massageweld hebben geleid tot ontwrichting van 
de klasgroep, negatieve persaandacht voor scholen of zelfs 
de schorsing van leerkrachten op vraag van de ouders. 

Anderen houden vol dat simulaties en rollenspellen, mits 
een gepaste begeleiding, positief kunnen bijdragen tot het 
inzicht van de leerlingen in de Holocaust en andere groot-
schalige gruweldaden, vanuit het standpunt van de omstan-
ders, de slachtoffers en de daders. 

Helaas kunnen onderwijzers amper terugvallen op onder-
zoek naar de ‘aangewezen’ manier om rollenspellen en 
simulaties in goede banen te leiden. Wat wel geweten is, is 
dat onderwijzers een diepgaande kennis moeten bezitten 
over het onderwerp van de simulatie en het verloop ervan, 
maar ook hun leerlingen voldoende moeten kennen opdat 
een rollenspel in zijn opzet zou slagen. Verder stelt Drake 
(2008) dat een sterke band tussen de leerlingen en de leer-
kracht, net als de ervaring van leerkrachten en bemidde-
laars, cruciaal zijn voor een geslaagde simulatie.

VÓÓR DE ACTIVITEIT

• Ga na of je leerlingen voldoende zicht hebben op de histo-
rische context van de grootschalige gruweldaad die als 
onderwerp van de activiteit zal dienen. In het geval van 
de Holocaust, zie je er bijvoorbeeld op toe dat de leer-
lingen voldoende op de hoogte zijn van hoe de nazi’s 
aan de macht zijn gekomen, of van wat nazisme en anti-
semitisme inhouden. Als de leerlingen de historische 
context nog onvoldoende begrijpen, is het beter om te 
wachten met de simulatie. Herhaal eerst wat in de voor-
gaande lessen aan bod kwam en vergewis je ervan dat 
de leerlingen de leerstof begrijpen.

• Bespreek je lesmethode en activiteit met meer ervaren 
onderwijzers.

• Overweeg of het aangewezen is de ouders op de hoogte 
te brengen van deze activiteit, en/of te vragen naar hun 
mening.

 
TIJDENS DE ACTIVITEIT

• Laat de leerlingen een scenario kiezen dat hen toelaat hun 
inzichten in het thema te laten gelden en dat hen het 
gevoel geeft zich in een veilige leeromgeving te bevin-
den.

• Misleid de leerlingen niet, en blijf eerlijk.
• Houd toezicht over de groepjes leerlingen en bied hen 

de nodige steun.
 
NA DE ACTIVITEIT

• Voorzie de nodige tijd voor een uitgebreide nabespre-
king, en om stil te staan bij wat de leerlingen hebben 
geleerd.

• Moedig de leerlingen aan om te praten over hun ervarin-
gen tijdens de activiteit.
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Verdiepend leren
Martin Liepach, EUROCLIO

Verdiepend of transformatief leren gaat verder dan een 
basisinzicht of het verwerven van oppervlakkige kennis en 
vaardigheden. Het houdt in dat de cognitieve vaardigheden 
worden gescherpt, door de inzichten in basisconcepten, 
ideeën en vaardigheden naar de praktijk te vertalen. Verdie-
pend leren is dan ook van groot belang in een geglobali-
seerde wereld met kennis en technologie als voornaamste 
drijfveren. Onderstaande afbeelding geeft de vereiste vaar-
digheden weer.

 

Bron: Fullan, M. / Langworthy M. (2013) Towards a New End: New Pedagogies 
for Deep Learning. Seattle Washington

De vaardigheden van verdiepend leren zijn niet alleen nuttig in 
een context van geschiedenis- en burgerschapsonderwijs. Deze 
vaardigheden kunnen versterkt worden binnen een waaier aan 
thema’s en benaderingen, zo ook in projecten en educatieve 

Communiceren:

een duidelijke, 
verbale, geschreven en 
digitale communicatie 
gebruiken (inclusief 
luistervaardigheid)

Samenwerken:  

kunnen werken in 
groepjes, van elkaar 

leren en elkaar helpen

VERDIEPEND
LEREN

Kritisch en 
probleemoplossend 

denken: 

vragen of alles wel zo is 
als het lijkt

Burgerschap: 

kennis van de wereld, 
voeling met en respect 
voor andere culturen, 

actief bijdragen tot een 
duurzame leefomgeving

Creativiteit en 
verbeelding: 

nieuwe ideeën 
overwegen en nastreven, 

de leiding nemen in 
acties

Soft skills: 

eerlijkheid, 
zelfbeheersing, 

verantwoordelijkheidszin, 
doorzettingsvermogen, 

empathie en 
zelfvertrouwen

praktijken rond herinneringseducatie. Met het oog op herinne-
ringseducatie, is verdiepend leren zelfs een vereiste. 

Om verdiepend leren te stimuleren, moet je als leerkracht 
een nieuwe en meer complexe rol opnemen: 

• Als bedenker van leerervaringen met een grote impact. In 
die zin wijst het onderzoek van John Hattie (2003) ons op 
het verschil tussen ervaren leerkrachten en leerkrachten 
met een grote expertise als het om hun rol als beden-
kers van leerervaringen gaat. Om die rol op te nemen, 
moet je je leerlingen goed kennen, om hen uitdagende 
projecten voor te kunnen schotelen die verdiepend leren 
stimuleren. 

• Als bron van waardevolle inzichten op menselijk, sociaal 
en oordeelkundig vlak. Leerkrachten leren ook zelf nog 
elke dag bij. Leerkrachten met ruime sociale vaardighe-
den bedenken leerervaringen die op maat zijn van hun 
leerlingen en schakelen externe experts in of benutten 
de kennis en ervaring van collega-leerkrachten.

• Als partner in het leerproces van leerlingen, dat wordt 
versneld door technologie. Vergeet echter niet dat techno-
logie de leerkrachten niet kan helpen als zij de verkeer-
de koers varen. Geschiedenisonderwijs met behulp van 
digitale technologie kan pas succesvol zijn als daar een 
diepgaand inzicht in de opbouw en overdracht van histo-
rische kennis aan de basis van ligt.

Om mogelijkheden voor verdiepend leren in kaart te bren-
gen binnen jouw herinneringseducatieve project, kan je 
enkele vragen in het achterhoofd houden tijdens de uitwer-
king van je klasactiviteiten:

1. Wat zijn de vereisten? 
2. Welke rol spelen de leerlingen? 
3. Hoe kan technologie het leerproces ten goede komen en 

versnellen? 
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Videogetuigenissen van slachtoffers van 
nationaal-socialisme in de klas

Erinnern_at

Persoonlijke verhalen zijn een 
krachtig middel om leerlingen zicht 
te bieden op de impact van histo-
rische gebeurtenissen op personen, 
gemeenschappen en de samen-
leving. Dergelijke bronnen worden 
inmiddels vaak gebruikt in peda-
gogische praktijken, vooral rond 
het thema van nationaalsocialisme 

en het Holocaustverleden. Uiteenlopende organisaties en 
instellingen hebben immers programma’s uitgewerkt ter 
ondersteuning van zowel overlevenden die hun ervaringen 
als getuigen willen delen, als van onderwijzers die hun leer-
lingen de unieke kans willen bieden om kennis te maken 
met deze indrukwekkende figuren.

Hoewel dergelijke programma’s en activiteiten van cruciaal 
belang zijn, hebben almaar minder leerlingen er toegang 
toe. Persoonlijke ontmoetingen met overlevenden worden 
immers almaar zeldzamer en zullen uiteindelijk niet langer 
mogelijk zijn. Daarom werden uiteenlopende inspannin-
gen geleverd om het ‘erfgoed’ aan getuigenissen van over-
levenden veilig te stellen, voornamelijk via opnames van 
persoonlijke verhalen. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld 
toegang krijgen tot videogetuigenissen. 

Voorbeeld van het gebruik van getuigenissen: The USC Shoah 
Foundation – Institute for Visual History and Education 

Deze instelling biedt toegang tot meer dan 1.500 levensverhalen, getui-
genissen van overlevenden en ooggetuigen van de Holocaust en andere 
genocides, die gebruikt kunnen worden voor een begeleide kennismaking. 
De educatieve website, IWitness, biedt niet alleen de video’s zelf aan, maar 
stelt ook een brede waaier van educatieve multimedia-activiteiten voor. 
Aan de hand van de IWitness Activity Builder kunnen onderwijzers hun 

Meer informatie en inzich-
ten over het gebruik van 
videogetuigenissen vind 
je in de module ‘Teaching 
with Video Testimonies of 
Victims of National Soci-
alism’, beschikbaar op het 
e-learningplatform.

leerervaring personaliseren en eigen activiteiten bedenken. De website laat 
de onderwijzers en hun leerlingen toe om video’s (en andere content) te 
zoeken, te bekijken, te bewerken en te delen in een gebruiksvriendelijke 
online-omgeving. IWitness vereist geen specifieke software. Alle functies 
zijn namelijk gratis online beschikbaar. _erinnern.at_ beheert de Duitse ver-
sie van IWitness. Onlangs nog werd een leermodule in het teken van de 
‘Anschluss’ aan de website toegevoegd.

De moderne technologie zet dialogen voor een intiem en 
beperkt publiek om naar gesprekken die toegankelijk zijn 
voor iedereen en op gelijk welk moment en overal beschik-
baar zijn. Dit biedt de toekomstige generaties de mogelijk-
heid om de verhalen van overlevenden te beleven. Derge-
lijke getuigenissen bieden bovendien het voordeel dat ze 
nieuwe media introduceren in de leeromgeving en zo afge-
stemd zijn op de dagelijkse realiteit van de leerlingen.

Videogetuigenissen 
kunnen op verschil-
lende manieren 
worden opgenomen 
in de educatieve 
praktijk. Ze kunnen 
samen bekeken worden in de klas, met behulp van een 
projector of digitaal whiteboard, maar kunnen ook op een 
smartphone of tablet bekeken worden in het kader van een 
huistaak. 

Opdat de leerlingen gepast zouden reageren op wat ze 
te zien krijgen, meer bepaald een actieve reactie zonder 
emotioneel overweldigd te raken, moet je als leerkacht:
• het onderwerp uitvoerig bespreken met de leerlingen 

vóór ze de getuigenissen bekijken; 
• de leerlingen tijdens vervolgactiviteiten de kans bieden 

om te reageren op de ervaring, hun indrukken te verwoor-
den en hun emoties en meningen toe te lichten.

Het gebruik van videogetuigenissen in de leeromgeving, 
betekent dat ze deel moeten uitmaken van een goed 
gestructureerd leerproces. 

Wie les wil geven over de Holocaust met be-
hulp van videogetuigenissen, kan het praktijk-
voorbeeld “Fliehen von dem Holocaust” , van 
_erinnern.at_ raadplegen: 
http://www.erinnern.at/app-fliehen/.
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De leerlingen moeten worden aangemoedigd om een 
actieve rol te spelen, taken uit te voeren en stil te staan bij 
de getuigenissen.

Vergeet niet dat getuigenissen persoonlijke, individuele 
percepties en herinneringen weergeven. Tijdens het leer-
proces moet dus ook aandacht uitgaan naar de ervarin-
gen van de leerlingen en hoe ze die ervaringen verwerken. 
Tegelijkertijd kunnen de getuigenissen worden aangevuld 
met bijkomende documenten, zoals foto’s van de geïnter-
viewde persoon (uit het verleden) of andere persoonlijke 
documenten. De leerkrachten kunnen benadrukken dat de 
overlevenden destijds nog jong waren. De videogetuigenis-
sen tonen namelijk vooral oudere mensen.

De getuigenissen kunnen bijzonder waardevolle inzichten 
bieden in de Holocaust. Ze moeten gekaderd worden binnen 
een goed gestructureerd leerproces, om de leerlingen te 
helpen zich een beeld te vormen van de complexiteit van 
en diversiteit aan ervaringen.

Ik maakte in mijn geschiedenisles voor 16- en 17-jarige leerlingen in 
Duitsland gebruik van de app van _erinnern.at_, die videogetuigenissen van 
slachtoffers van nationaalsocialisme bevat. De leerlingen hadden al enkele 
lessen achter de rug over de eerste jaren van de nationaalsocialistische 
dictatuur. Wat ik goed vind aan deze app, is dat leerlingen kunnen kiezen 
uit vijf levensverhalen waarin telkens verschillende aspecten van het leven 
van de hoofdrolspelers worden belicht. Bovendien kregen ze foto’s, kaar-
ten en geschreven documenten te zien. Een tijdslijn moest hen dan weer 
helpen om de levensverhalen in een historische context te plaatsen. Tot 
slot kon met de app een pdf-bestand worden aangemaakt met de resul-
taten van de leerlingen, om die met de anderen te delen.
De leerlingen waren ongeveer 45 minuten aandachtig bezig met de getui-
genissen. Daarna legden ze mij uit dat ze ‘echt met het thema bezig waren, 
en er niet zomaar naar luisterden’. Met andere woorden: ze waren actief 
aan het leren. Bij mijn voorbereidingen vond ik de handleiding erg nuttig.

Een Duitse leerkracht betrokken bij het RETHINK-project.

Professionals betrekken die geen 
leerkrachten zijn

Mémorial de la Shoah, Erinnern_at

Professionals die geen leerkrachten zijn (en/of geen erva-
ring hebben met het bedenken en uitrollen van educa-
tieve activiteiten), kunnen om uiteenlopende redenen 
betrokken worden. In de eerste plaats kunnen leerkrach-
ten niet over de middelen beschikken om dergelijke acti-
viteiten aan te bieden, door een strak tijdsschema of een 
gebrek aan kennis of vaardigheden om een activiteit uit 
te werken die hun vakgebied overstijgt. Daarnaast kan 
de steun van een andere professional hen helpen om: 

• een specifiek thema binnen een bredere context te 
behandelen, op een interdisciplinaire manier;

• de officiële geschiedeniseindtermen aan te vullen;
• de leerlingen een bredere leerervaring te bieden.

 
Hier volgen voorbeelden waarin verschillende disciplines, 
technieken en materialen met succes gecombineerd worden: 

• Historische films, tekening, propagandabeelden, schil-
derijen of portretten van kunstenaars om de oorlogsja-
ren of bepaalde aspecten en stadia van de Holocaust of 
andere massale gruweldaden te bespreken; 

• Waargebeurde verhalen, zoals getuigenissen, en filosofie 
om vooroordelen, uitsluiting en racisme te bespreken;

• Fotografie om bewijzen voor en documenten die herin-
neren aan de Holocaust en andere massale gruwelda-
den te bespreken.
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Om de impact van de activiteit te vergroten, kan je erover 
waken dat: 

• de professionals met wie je wil samenwerken, van 
meet af aan betrokken worden bij de uitwerking van de 
activiteit;

• de activiteiten regelmatig worden getest, bijgestuurd en 
aangepast om aan de behoeften en interesses van de 
leerlingen tegemoet te komen.

Een bezoek aan een gedenkplaats 
voorbereiden

Herdenking kan gevoelig liggen. 
Daarom is een goede voorberei-
ding erg belangrijk in het licht van 
het thema van de herdenking. Een 
goede praktijk bestaat erin de leer-
lingen emotioneel voor te berei-
den en de historische context van 
het thema te schetsen, vooral in de 
aanloop naar een bezoek aan een 
authentieke gedenkplaats. 

VOORBEREIDING VOOR LEERKRACHTEN EN ONDERWIJZERS

In de eerste plaats is het belangrijk dat je de inhoud en 
lesmethode afstemt op de groep die je zult begeleiden 
tijdens het bezoek, zodat je een gepaste leeromgeving kunt 
scheppen. Een doeltreffende voorbereiding vereist dat je op 
de hoogte bent van de leeftijd van de groep, de moedertaal 
van de leerlingen, de mate waarin ze vertrouwd zijn met de 
historische context, de leerdoelstellingen van de leerlingen 
en hun (familiale, culturele en sociale) achtergrond. Met het 
oog op een betekenisvolle leerervaring, moet je ook naden-
ken over hoe het bezoek past binnen je vak of het curricu-
lum.

Vergeet daarbij vooral niet om: 

1. te controleren of de inhoud van de educatieve ervaring 
afgestemd is op de leeftijd van je leerlingen. Vraag dit 
eventueel na bij de educatief verantwoordelijke van de 
gedenkplaats.

2. contact op te nemen met de educatieve medewerkers van 
de instelling of gedenkplaats. Vraag hen of er lezingen, 
educatieve activiteiten of workshops worden aangebo-

Meer informatie en in-
zichten in hoe je een be-
zoek aan een gedenkplaats 
voorbereidt, vind je in de 
module ‘How to Handle 
Remembrance Site Visits: 
Before, During and Af-
ter’, beschikbaar op het 
e-learningplatform.

Als leerkracht vond ik de activiteit ‘L’histoire s’affiche’ bijzonder doeltreffend 
om de leerlingen te tonen hoe ze beelden met politieke boodschappen 
kunnen ontcijferen. De activiteit werd georganiseerd door een professio-
nele artiest. De leerlingen leerden over hoe propaganda tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd toegepast in posters, en hoe tekeningen (onderwerp, 
kleur, letters, licht) werden gebruikt voor politieke doeleinden. Ze kregen 
begeleiding tijdens tekenoefeningen, die hen bewust maakten van hoe ze 
afbeeldingen moeten ‘lezen’, hoe ze die in hun context moeten plaatsen, 
hoe ze die kritisch kunnen bekijken en hoe propaganda precies werkt.

Een Franse leerkracht betrokken bij het RETHINK-project.
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den tijdens het bezoek aan de gedenkplaats. Lees de 
info (op papier of digitaal) die de instelling of gedenk-
plaats aanbiedt aan leerkrachten en leerlingen, met tips 
voor een goede voorbereiding van het bezoek en prakti-
sche toelichting.

3. bij de keuze voor activiteiten en thema’s rekening te 
houden met de behoeften en maturiteit van je leerlingen, 
net als met de leerfase waarin ze zich bevinden, hun leef-
tijd en de relevantie ten opzichte van het curriculum. Je 
leerlingen kunnen baat hebben bij een deelname aan 
een interactieve rondleiding doorheen de tentoonstel-
ling, en aan workshops, zonder dat ze worden overladen 
met teksten en historische informatie. Ze zullen zich 
gemakkelijker kunnen inleven in het verhaal van iemand 
van hun eigen leeftijd, waardoor het nuttig kan zijn 
om workshops te zoeken die de ervaringen van kinde-
ren belichten. Jonge leerlingen kunnen gerust een les 
volgen, maar kunnen ook baat hebben bij workshops 
over tekstinterpretatie of waarbij ze bronnen als memoi-
res, dagboeken en brieven uit de oorlogsperiode moeten 
verwerken. 

4. na te gaan of de gedenkplaats kaarten en andere visuele 
tools aanbiedt om je op de site te oriënteren. (Die kunnen 
ook nuttig zijn voor de evaluatie of tijdens vervolgactivi-
teiten.)

5. de educatief verantwoordelijke van de site in te lichten 
over je verwachtingen van de activiteiten, de vaardigheden 
en beperkingen van de leerlingen, en de tijd die beschik-
baar is voor het bezoek aan het museum of de gedenk-
plaats. Bied ook informatie over verwante activiteiten 
waaraan de leerlingen tot nog toe hebben deelgenomen, 
en over hun kennisniveau van de Tweede Wereldoorlog 
(welke boeken en films ze kennen over het onderwerp).

6. de educatief verantwoordelijke te vertellen of er leerin-
gen in de groep zijn met fysieke beperkingen of speci-
fieke behoeften op intellectueel vlak. Licht hem of haar 
bijvoorbeeld in over de aanwezigheid van leerlingen met 
een autismespectrumstoornis, en vraag of de educatieve  
 
medewerkers specifieke opleidingen genoten om met 

deze kinderen te werken.
7. de educatieve medewerkers die de workshops leiden te 

vertrouwen. Het gaat om specialisten in hun vak, en 
ze zijn opgeleid om moeilijke thema’s te behandelen, 
ook met een erg jong publiek. Probeer ook om niet te 
antwoorden in de plaats van de leerlingen, wanneer de 
educatieve medewerkers vragen stellen. Laat hen zelf 
nadenken.

VÓÓR HET BEZOEK

Eénmaal je hebt beslist om een gedenkplaats te bezoeken, 
raden we je aan om het doel van het bezoek te bespreken 
met de leerlingen, en te peilen naar hun inzicht in de histo-
rische context van de gedenkplaats. Probeer te achterhalen 
wat ze al weten over de site en de context ervan, en vul de 
eventuele hiaten op. 

Denk eraan om je leerlingen ook voor te bereiden op de emoti-
onele impact van het bezoek. Dit houdt in dat je peilt naar 
de verwachtingen van de leerlingen. Heel wat gedenkplaat-
sen bieden kaarten van de site aan en andere visuele tools 
die al in de voorbereidingsfase samen kunt bekijken met 
de leerlingen. Vergeet echter niet dat zelfs de beste voor-
bereiding niet kan garanderen dat het bezoek de gewenste 
indrukken nalaat bij iedereen. Een goede voorbereiding kan 
daartoe wel de best mogelijke omstandigheden creëren.

Mogelijke bijkomende stappen die je kan ondernemen in 
de voorbereiding van de leerlingen op het bezoek: 

1. Betrek de leerlingen bij de planning van het bezoek. Zo 
zullen ze sneller bereid zijn om actief deel te nemen. 
Idealiter gaat het bezoek uit van een gedeeld initia-
tief, zowel van de leerlingen zelf als van de leerkracht/
onderwijzer. De motivatie van de leerkracht/onderwijzer 
is echter bepalend voor de uitwerking van het bezoek.

2. Bespreek de mechanismen achter inclusie en uitsluiting, 
propaganda, stereotypes en vervolging. Je kan deze 
thema’s bijvoorbeeld aankaarten door het concept 
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‘gemeenschap’ toe te lichten en de mechanismen 
van uitsluiting en vervolging die ermee verwant zijn. 
 
De modules in deel vier van het e-learningplatform (‘Dealing with Hate 
Speech’, ‘Addressing Propaganda Today’ en ‘Deconstructing Prejudices and 
Stereotypes Fighting Racism’) kunnen je nieuwe technieken bijbrengen om 
mechanismen van inclusie en uitsluiting te behandelen met de leerlingen. 

• Bereid je voor op wat je op de gedenkplaats zal aantreffen.  

1. Ga na of op de gedenkplaats nog de originele infra-
structuur te zien is die herinnert aan de voorgaan-
de functie (zoals het Auschwitz-Birkenau Museum), 
of gaat het uitsluitend om herdenkingsmonumen-
ten die dateren van na de oorlog, zonder originele 
elementen die verband houden met de oorspronke-
lijke functie (zoals de site van het voormalige Duit-
se uitroeiingskamp Treblinka II). Bespreek met de 
leerlingen wat ze zullen aantreffen en wat het moet 
voorstellen.

2. Vertel de leerlingen over de aard van de gedenk-
plaats, wat de plaats betekent voor het land en 
zijn inwoners, maar ook voor Europa en de wereld. 
Bespreek ook de symbolische waarde ervan voor de 
verschillende gemeenschappen.

3. Werk samen met de educatieve medewerkers 
van de gedenkplaats in kwestie om je bezoek te 
helpen voorbereiden. 

• Bereid je leerlingen voor op de emotionele impact van het 
bezoek, op de emoties die ze kunnen ervaren tijdens en 
na het bezoek. 

1. Vertel de leerlingen over wat ze zullen aantreffen 
en welke psychologische impact dat kan hebben 
tijdens het bezoek. Een bezoek aan een gedenk-
plaats kan verschillende reacties uitlokken, gaande 
van huilen tot lachen uit ongemak, in een poging 
de onderliggende emoties te verstoppen. Tijdens de 
voorbereidende lessen is het belangrijk om de leer-

lingen eraan te herinneren hoe ze met hun emoties 
kunnen omgaan, hoe ze zich moeten gedragen en hoe 
ze zich niet mogen gedragen op een gedenkplaats. 

• Maak je leerlingen vertrouwd met kwesties als ‘herin-
neringscultuur’ of ‘herinneringsbeleid’ en de diverse 
vormen en varianten ervan, om hen een beter beeld te 
geven van herdenkingsmethodes op gedenkplaatsen.  

• Benadruk dat een bezoek aan een gedenkplaats geen 
terugkeer in de tijd inhoudt, en dat leerlingen dus geen 
opvoeringen of reconstructies te zien zullen krijgen. De 
gedenkplaats is immers een monument ter herinnering 
aan het verleden. Door deze verschillen te belichten, 
vermijd je teleurstellingen bij de leerlingen. 

Ik heb geleerd hoe de ervaringen van de deelnemers waardevoller kan wor-
den door hen te vragen een uitstapdagboek bij te houden. Dat doet hen 
onafgebroken stilstaan bij het programma en op zoek gaan naar vragen, 
inzichten en conclusies. Het bleek een goed idee om de kinderen te vragen 
een uitstapdagboek bij te houden (het kan gaan om een geschreven dag-
boek, maar ook om Instagram-posts, een schetsboek enz.). De volgende 
keer ga ik op zoek naar een goede methode om deze indrukken en beden-
kingen te delen in een nabespreking of evaluatie.

Marjan Verplancke, Kazerne Dossin.
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TIJDENS HET BEZOEK

Geef je leerlingen een taak mee om tijdens en het bezoek 
aan te werken. Bedenk indien mogelijk een taak die een 
brug slaat tussen het bezoek en het thema waar je op dat 
moment in de klas aan werkt, of met het curriculum. Soms 
biedt de gedenkplaats zelf een educatief programma aan, 
met een les vooraf en na afloop van het bezoek ter aanvulling. 

• Bespreek de betekenis van het bezoek, zowel individueel 
als in groep. Behandel de symbolische waarde van de 
gedenkplaats en stel vragen zoals “Hoe raakt dit bezoek 
jou?”, “Hoe staat wat je hebt gezien in verband met de 
bredere ideologie die wordt uitgedragen?”.

• Bied de nodige ondersteuning aan de gids en houd je leer-
lingen in het oog, om hen hulp te kunnen bieden indien 
nodig.

• Leg het bezoek vast in een dagboek, beelden of maak 
geluids- of video-opnames om te delen, naargelang wat 
gepast is.

NA HET BEZOEK

Na het bezoek is het nuttig om de leerlingen te vragen wat 
hen is bijgebleven en welke indruk deze leerervaring bij hen 
heeft gewekt. Neem daarna contact op met het educatie-
ve team van de gedenkplaats en geef hen de feedback van 
je leerlingen door. Je kan hen een e-mail sturen om de 
indrukken en bedenkingen van de leerlingen aan de instel-
ling over te maken. Je kan de leerlingen ook in groepjes 
laten werken en hen informatie over bepaalde aspecten 
van de gedenkplaats laten toelichten voor de klas.

Enkele vragen kunnen een gesprek op gang brengen over 
het bezoek: 

• Ervaar je dezelfde gevoelens als voor het bezoek? 
• Wat zijn de belangrijkste boodschappen die de gedenk-

plaats uitdraagt? 
• Heb je iets nieuws geleerd? Zo ja, wat dan? 
• Welke afbeeldingen of video’s zijn je bijgebleven? 
• Welk(e) monument(en) heb je gezien? Welk verhaal 

schuilt erachter? 
• Welk beeld, voorwerp of monument had voor jou een 

speciale betekenis?
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Herinneringseducatieve activiteiten 
evalueren 

CESIE, Dorina Xheraj-Subashi

Tijdens de evaluatie van herinneringseducatieve activitei-
ten kunnen leerkrachten aandacht besteden aan: 

1. Reacties: de tevredenheid van de leerlingen over de 
activiteit.

2. Leerstof: in welke mate de doelen bereikt zijn. Idealiter 
voert de leerkracht een test voor en na de activiteit, om 
te evalueren wat de leerlingen hebben geleerd.

3. Gedrag: in welke mate de kennis, vaardigheden of 
houdingen het gedrag van de leerlingen hebben veran-
derd.

4. Resultaten: het resultaat dat werd bereikt met de acti-
viteit.

 
Een evaluatie kan verschillende vormen aannemen: 

• Een evaluatie door de leerkracht. Dit biedt de leerlingen 
constructieve feedback over de inzichten in de inhoud, 
de concepten en de toepassingen. Bij een evaluatie van 
groepsactiviteiten, moeten leerkrachten de leerlingen 
continu feedback geven volgens een helder, consequent, 
eerlijk en systematisch proces.

• Een individuele of zelf-evaluatie. Aan de hand van zelfe-
valuatie ontwikkelen leerlingen een beter inzicht in hun 
leerproces. Dit komt toekomstige leerprocessen ten 
goede, omdat de leerlingen actief nadenken over hun 
verwezenlijkingen en reacties. Dergelijke evaluaties 
helpen ook de schrijf- en praatvaardigheid van de leer-
lingen aan te scherpen, naarmate ze hun kennis over het 
onderwerp verwoorden, probleemoplossend denken en 
bijdragen tot groepsgesprekken.

• Onderlinge evaluatie. Leerlingen zullen het leuk vinden 
om het werk van hun klasgenoten te bekijken en te 
beoordelen. Door de groepsleden deze kans te bieden, 

krijgen leerkrachten waardevolle feedback over de 
verdiensten en bijdragen van de groepsleden en moedig 
je de samenwerking aan. De leerlingen zijn zich immers 
meer bewust van hun verantwoordelijkheden tegenover 
de groep. Taken voor onderlinge evaluatie kunnen uitge-
werkt worden met het oog op individuele communicatie 
of groepsprojecten. Gezien de persoonlijke aard van de 
antwoorden van leerlingen, is het belangrijk dat je de 
leerlingen om toestemming vraagt om hun werk door 
klasgenoten te laten lezen. 

 
Zo worden leerlingen nauw betrokken bij de beoordeling 
van de activiteit. Er wordt hen gevraagd om: 

• Hun ervaring te delen door hun gevoelens te identificeren 
en te verwoorden;

• Terug te blikken op de activiteit, door hun mening te 
delen en zo een uitwisseling van verschillende stand-
punten mogelijk te maken;

• Zich een beeld te vormen van wat er is gebeurd, door 
vragen te beantwoorden, nieuwe kennis te verwerven 
en die te toetsen aan situaties in het echte leven;

• Stil te staan bij hoe hun kennis kan worden toegepast 
door empathie en flexibiliteit te ontwikkelen.

Als leerkracht moet je beoordeling en evaluatie van herin-
neringeducatieve activiteiten in de klas gericht zijn op: 

• het bedenken en uitwerken van constructieve evaluatie-
processen die duidelijk zijn voor alle deelnemers;

• het toezicht op een nauw aansluiten tussen de leer-
doelstellingen, de educatieve activiteiten met het oog 
op die leerdoelstellingen en de beoordelingstaken om 
na te gaan of de leerdoelstellingen zijn bereikt;

• het rekening houden met de behoeften van de leerlingen 
en de verwachte resultaten van de activiteit.

Verder houden herinneringseducatieve praktijken verband met 
formeel en informeel onderwijs. Daarom is het belangrijk om: 
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• het gebruik van punten of scores te vermijden: een 
formele beoordeling met punten is niet de enige manier 
om informatie in kaart te brengen over de reactie van 
leerlingen op de activiteit.

• let vooral op processen en vaardigheden, en niet zozeer 
op kennis van de inhoud.

 
Een cruciaal punt in dit evaluatieproces bestaat er tot slot 
in de leerlingen bruikbare, constructieve en positieve feed-
back te geven. Het is de verantwoordelijkheid van de leer-
kracht of onderwijzer om het leerproces van leerlingen te 
voeden. Geef daarom de feedback op zo’n manier dat de 
leerling de leeromgeving niet verlaat met een gevoel van 
verslagenheid.

Besluit
EUROCLIO, Marion Ponthus

VOOR DEZE HANDLEIDING

In het licht van herinneringseducatie, blijkt het een hele 
uitdaging om het verleden ook vandaag relevant te maken. 
Heel wat leerkrachten en onderwijzers hebben echter al 
een manier gevonden om dit op efficiënte wijze te doen. 
Zij delen hun inzichten in deze tekst. Hopelijk reikt deze 
handleiding leerkrachten en onderwijzers praktische tips 
aan om hun traject verder te zetten.

ENKELE BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN:

• Schep een veilige leeromgeving;
• Moedig steeds multiperspectiviteit aan;
• Wees je bewust van je eigen houding en rol;
• Kader de leerervaring binnen een breder leerproces van 

de leerlingen;
• Ken je leerlingen: stem je lesmethode af op elke groep, 

vertel de educatieve medewerkers van de gedenkplaats 
over de groep en tracht meer te leren over je leerlingen 
en hun achtergrond;

• Communiceer met gedenkplaatsen en andere professionals;
• Betrek je leerlingen bij de voorbereiding en uitwerking 

van de activiteiten en lessen, om hun betrokkenheid te 
stimuleren;

• Denk na over gepaste evaluatiemethodes: bedenk een 
evaluatiemethode, schaaf die bij, pas die aan enz.
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VOOR HET RETHINK-PROJECT

Wil je meer te weten komen over herinneringseducatie en 
goede praktijken?
• Raadpleeg de RETHINK-databank; 
• Registreer je op het RETHINK-e-learningplatform 

(beschikbaar sinds juni 2020); 
• Word lid van het RETHINK-netwerk.

Je kan je ook inschrijven op de RETHINK-nieuwsbrief 
om op de hoogte te blijven van het project, de tools en 
toekomstige evenementen. 
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