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‘List of Links’ naar websites met betrekking op erfgoededucatie in het onderwijs 

 

<<< De rode titels zijn vernieuwd of nieuw in deze versie van de Erfgoed - LOL >>> 

Naam Klik hieronder op de omschrijving voor een directe link naar de website. 

Methoden & leerlijnen 

Erfgoedlijn Noord-Holland 
Elke school kan gebruik maken van de Erfgoedleerlijn Noord-Holland. Leer-

lingen onderzoeken hiermee het erfgoed in hun eigen omgeving. 

Erfgoedtools Plein C Tools waarmee leerkrachten én leerlingen zelf aan de slag kunnen.  

Leerlijn  Een door SLO ontwikkelde leerlijn Cultureel erfgoed.  

Moet je Doen! 

Kunst en Cultuur 

Een methode waarin in elke bouw aandacht is voor literatuur, dans, drama, cul-

tureel erfgoed en fotografie & animatie. 

Raamleerplan Cultureel Erfgoed Door MOCCA uitgewerkt raamleerplan aan de hand van het SLO Leerplankader. 

Overige bronnen 

Amon en Amara - EduApp 
Een Egyptisch avontuur, voor digibord, als museum speurtocht en verkrijgbaar 

in boekvorm. Speciaal ontwikkeld voor het Rijksmuseum van Oudheden. . 

ARTtube 
ARTtube biedt video’s om te gebruiken in het kunst- en cultuuronderwijs die 
kunnen dienen als voorbereiding zijn op museumbezoek met de klas.  

DaVinci 
Methode voor wereldverkenning met o.a. de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en 
de wereld, wereldburgerschap en de Canon van de Nederlandse geschiedenis. 

De Canon van Nederland 
Bestaat uit 50 "vensters" die samen een overzicht bieden van "wat iedereen in 
elk geval zou moeten weten van de geschiedenis van Nederland". 

De Canon in het primair onder-

wijs 

De canon in het primair onderwijs met een uitwerking van vensters + relatie 

met diverse vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en cultuureducatie. 

Geschiedenislokaal  
Voor archieven, musea en bibliotheken die hun historische bronnen op een 

overzichtelijke manier willen aanbieden voor het basisonderwijs. 

SchoolTV Schoolplaten Site met video’s over o.a. cultuur en kunstgeschiedenis 

Musea 
Het Mauritshuis Diverse programma’s rond werken en portretten van Hollandse meesters. 

Lijst van musea in Nederland Overzicht per provincie met link naar de vestigingsplaats.   

Museum Prinsenhof Diverse tentoonstellingen waaronder ‘Willem van Oranje is Hier’. 

Openluchtmuseum Arrangementen voor een onvergetelijke schoolreis of buitenschools leren.  

Paleis Het Loo Verschillende onderwijsprogramma’s op maat en nu ook ‘in de klas’. 

Rijksmuseum Programma’s voor alle groepen met lesmateriaal voor in de klas. 

Van Gogh Museum Van Gogh op school biedt digitale lessen voor het basis onderwijs. 

Zuiderzee Museum Diverse educatieve programma’s voor alle leerjaren. 

Website LKCA 
Erfgoededucatie algemeen Veel informatie omtrent erfgoededucatie in het primair onderwijs. 

Erfgoededcuatie Lokale leerlijnen erfgoededucatie, gerubriceerd op regio. 

Publicaties erfgoededucatie Verzameling publicaties met als thema erfgoededucatie. 
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