Excursietip!
Het Nationaal Onderwijsmuseum

Jeugd van nu
brengt leesplank
en kroontjespen tot leven
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Leesplank, kroontjespen, inktlap, rekenliniaal: decennialang zijn
ze op scholen gebruikt, maar inmiddels zijn het museumstukken.
Ze liggen in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht, dat
schoolklassen uitdaagt om er korte filmpjes over te maken. Zo
brengt de jeugd van nu die spullen van toen weer tot leven.
‘Het is leuk om te zien wat kinderen maken
als ze met een iPod en een microfoon het
museum in mogen’, vertelt Amin Talaei,
educatiemedewerker van het Onderwijsmuseum. Hij monteert de filmpjes van
een hele klas tot een compleet jeugdjournaal over het onderwijs van vroeger en nu,
en zet dat op een apart YouTube-kanaal. ‘Ik
zie geweldige filmpjes voorbijkomen. Het
blijkt dat zoiets als een kroontjespen, die ze
zelf mogen proberen, tot de verbeelding
spreekt.’

Betonprijs
Het Onderwijsmuseum is in 2012 verhuisd
van Rotterdam naar Dordrecht en betrok
daar in de zomer van 2015 het prachtig
gerenoveerde gebouw De Holland, dat
dateert uit 1939 en is ontworpen door Sybold van Ravesteyn. Onlangs nog kreeg dit
monument de Betonprijs 2015. Het is een
ruim en licht gebouw met een fraaie open

lift, die in een passende stijl is toegevoegd.
Het Onderwijsmuseum heeft hier gekozen
voor een thematische inrichting in plaats
van een opstelling met ingerichte schoolklassen zoals vroeger in Rotterdam. Nu
kom je langs thema’s als lezen, schrijven, rekenen, schoolbankjes, schooltassen, noem
maar op. ‘Op deze manier kunnen we veel
meer laten zien’, zegt Annemieke van Hees
van marketing en communicatie.

Grootste onderwijscollectie
ter wereld
Het unieke Nederlandse onderwijsbestel
is er de oorzaak van dat dit museum de
grootste collectie ter wereld aan onderwijsobjecten bezit: 350.000 voorwerpen.
Er is bijvoorbeeld naast de algemene
‘aap-noot-mies’-leesplank ook een katholiek
leesplankje (aap-roos-zeef), en bovendien

Winactie: gratis bezoek voor
uw klas
Het Nationaal Onderwijsmuseum
biedt een speciale winactie. Onder de
eerste twintig reserveringen van het
programma ‘Jeugdjournaal 2.0’ door lezers van Naar School! wordt één gratis
programma inclusief museumbezoek
verloot. Om mee te dingen moet u de
reservering maken vóór de zomervakantie van 2016 onder vermelding
van actie Naar School! De actie geldt
voor één schoolklas van maximaal 30
leerlingen.

zien we een Indische versie (aap-gijs-dien)
en een Zuid-Afrikaanse (‘lam-wit-piet’).
Jongere generaties zullen onder meer de
methodes Veilig Leren Lezen en Letterstad
herkennen. Ook leuk: een tentoonstelling
over de schoolagenda, die door de jaren
heen evolueerde tot een persoonlijk
lifestyle-document van de scholier. In dit
museum herkent iedere bezoeker wel iets
uit zijn eigen schooltijd.
Sinds september zijn er verschillende
educatieve programma’s voor het primair
en voortgezet onderwijs. Een daarvan is
‘Jeugdjournaal 2.0’, waarvoor leerlingen van
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drie het museum ingaan om zelf een reportage te maken over een bepaald onderdeel
van de collectie. Dit programma duurt een
uur en kost 50 euro per 15 leerlingen,
inclusief entree en twee begeleiders.
Meer informatie:
www.onderwijsmuseum.nl

a Kinderen van nu brengen het onderwijs van toen in beeld.
NAAR SCHOOL!
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