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EEN SCHULDIG LANDSCHAP BIJ JOU IN DE 
BUURT

Een lessenserie over de Tweede Wereldoorlog 
voor het VMBO T en KB
Aan het begin van het schooljaar 2004-
2005 constateerden twee docenten van het 
Dr. Nassau College in Beilen, dat een 
aantal leerlingen van de tweede klas van 
het VMBO TKB grote sympathie had voor 
extreem-rechtse groepen. Zij vroegen zich 
af of ze dit bespreekbaar konden maken 
aan de hand van de Tweede Wereldoorlog. 

LES VAN HET JAAR

Anno heeft de ambitie om leerlingen in het VMBO te enthousiasmeren voor geschiedenis. Dit doen wij door instru-
menten te ontwikkelen om docenten te ondersteunen bij de les. Vorig jaar schreef Anno een prijsvraag uit voor de 
beste geschiedenisles. De winnaar was het project ‘een schuldig landschap bij jou in de buurt’ waar VMBO leerlingen 
elkaar rondleidden in voormalig concentratiekamp Westerbork. Voor u ziet u een uitgewerkte versie van deze les. 

Ook dit jaar schrijft Anno, in samenwerking met de VGN en de SLO, een prijsvraag uit voor de leukste geschiedenisles 
in het VMBO. Wij hopen op veel en bijzonder lesmateriaal dat als inspiratie kan dienen voor alle docenten Geschiedenis 
en Mens en Maatschappij in het VMBO. Zie voor meer informatie www.lesvanhetjaar.nl.

Een lastig probleem was dat leerlingen 
basisberoepsgericht in de tweede klas 
helemaal geen geschiedenis hebben en de 
kaderberoepsgerichte leerlingen slechts 
één uur. De docenten zochten daarom de 
samenwerking met andere vakken, waaronder 
handvaardigheid.

Als werkvorm werd gekozen voor een excur-
sie naar het nabijgelegen Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork. Een betere 
plaats om leerlingen te confronteren met 
de gevolgen van discriminatie op grond 
van geloof, ras of seksuele voorkeur 
lijkt nauwelijks denkbaar. De excursie 
moest echter wel goed worden voorbereid.

De docenten waren het er snel over eens 
dat het behandelen van een hoofdstuk in 
het boek en het didactisch materiaal van 
het Herinneringscentrum als inleiding op 
de excursie niet de aangewezen weg was. 
Veel van het lesmateriaal voor het VMBO 
is voor veel leerlingen ofwel veel te 
talig en te abstract ofwel dusdanig sim-
pel dat de leerlingen zich er door bele-
digd voelen.

PEER TEACHING

In overleg met de medewerkers van 
Herinneringcentrum Kamp Westerbork kozen 
zij voor een totaal andere aanpak. Ervan 
uitgaande dat leerlingen veel zouden kun-
nen leren van medeleerlingen schakelden 
zij de leerlingen van VMBO 4 T in. Een 
museumopdracht maakte al langer deel uit 
van het Programma van Toetsing en 
Afsluiting (PTA), maar deze opdracht werd 
nu heel anders ingevuld. De leerlingen 
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zouden optreden als gids voor groepjes 
leerlingen uit klas twee. Als houvast 
hiervoor kregen ze een lijst met de vijf-
tien meest gestelde vragen over Kamp 
Westerbork, waarop ze zelf antwoord moes-
ten zoeken in de mediatheek.
De training van de gidsen vond deels 
plaats in de klas door de eigen docenten, 
deels ook in het Herinneringscentrum door 
medewerkers van het centrum. 
Op een ijskoude maartdag in 2005 vertrok-
ken ongeveer honderd leerlingen met hun 
mentoren naar het Herinneringscentrum. De 
rondleidingen verliepen heel goed. De 
volgende dag kopte het Dagblad van het 
Noorden “We letten nu beter op dan bij de 
leraar”. Het idee had beter gewerkt dan 
de initiatiefnemers ooit hadden durven 
hopen.

De docenten (en hun leerlingen) kregen 
voor deze lessenserie een prijs van Anno.
De prijs zorgde voor veel publiciteit en 
was een extra stimulans om de lessenserie 
nog eens goed te evalueren. Centrale 

vraag daarbij was waarom de lessen zo 
goed hadden gewerkt. Zowel de leerlingen 
van de tweede als de vierde klas gaven 
aan dat de kracht van het project lag in 
het feit dat ze elkaar in hun eigen woor-
den konden uitleggen waartoe discrimina-
tie op grond van ras, geloof of seksuele 
geaardheid kan leiden.

Een schuldig landschap past in het streven van de sectie geschiedenis van het Dr. Nassau College in 
Beilen te zoeken naar andere lesvormen dan het werken met het traditionele tekst- en werkboek. 

Zo gebruiken zij al jaren speelfi lms in plaats van documentaires om de leerlingen de lesstof beter te 
laten begrijpen. Via speelfi lms kunnen leerlingen zich beter in het verleden inleven dan via docu-
mentaires. Voor het onderwerp De Tweede Wereldoorlog wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van 
fi lms als Soldaat van Oranje, Schindlers List, Pearl Harbour en Band of Brothers. De fi lms dienen 
meer dan eens als ankerpunten voor de leerlingen. Als docenten iets uitleggen, ondersteund door 
schema’s op het bord, grijpen zij geregeld terug op scènes uit fi lms.
De leerlingen van het Dr. Nassau College wonen in de streek vanwaar in de oorlog meer dan 100.000 
mensen naar de gaskamers zijn vervoerd. Lammert Doedens en Ton Peters wilden van die situatie 
gebruik maken door hun leerlingen eens op een andere manier naar hun eigen omgeving te laten 
kijken. In het schooljaar 2004-2005 moesten zij een poster maken over plaatsen in hun omgeving 
waar zich in de Tweede Wereldoorlog WO II iets bijzonders had afgespeeld. 
In het schooljaar 2005-2006 hebben leerlingen van een tweede klas (kader beroepsgericht) een fi lm 
gemaakt over hun omgeving. Een bijzondere ervaring. Het oplezen van een lijst met alle patiënten 
uit de psychiatrische inrichting Beileroord die zijn vermoord, liet niemand onberoerd. De leerlingen 
keken naar hun omgeving als een ‘schuldig landschap’.

In het schooljaar 2005-2006 heeft de sectie de samenwerking gezocht met andere vakken, bijvoor-
beeld met handvaardigheid. Leerlingen kregen de volgende opdracht: ‘Morgen moet je met je familie 
naar kamp Westerbork. Je mag slechts een voorwerp van huis meenemen. Bepaal wat je wilt mee-
nemen en maak dit voorwerp tijdens de lessen handvaardigheid.’ De resultaten zijn in het herinne-
ringscentrum geëxposeerd.
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WERKWIJZE ‘EEN SCHULDIG LANDSCHAP’ 

Lammert Doedens en Ton Peters

Doelgroep:  klas 2 vmbo b/k/gt/t en klas 4 tl
Doelstelling: leerlingen leren vanuit historisch 
    perspectief, in dit geval de 
    Tweede Wereldoorlog, met andere ogen naar
    hun omgeving kijken. 
Tijdsinvestering: 4 - 8 lesuren 
Tijdvak:   wereldoorlogen

Ter voorbereiding op hun werk als gids kregen de leerlingen een 
lijst met vragen die in het Herinneringscentrum het meest aan 
gidsen worden gesteld. In de mediatheek gingen zij op zoek naar 
antwoorden op deze vragen.

In het Herinneringscentrum leidden de leerlingen van de vierde 
klas vervolgens in tweetallen groepjes van acht tot tien leer-
lingen rond. De indeling van deze groepen werd zorgvuldig en in 
overleg met de leerlingen van de vierde klas gemaakt.

De vijftien meest gestelde vragen in Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork

1. Wanneer werd het kamp gebouwd?
2. Waarom werd het kamp gebouwd?
3. Waarom staat het kamp Westerbork in Hooghalen? 
4. Waarom werden er kampen gebouwd?
5. Hoeveel joden verbleven tijdens de Tweede Wereldoorlog in
 het kamp?
6. Hoeveel  joden overleefden de Tweede Wereldoorlog ?
7. Hoeveel treinen hebben er gereden van Westerbork 
 naar Auschwitz? En hoeveel mensen gingen er in een trein?
8. Wanneer kwam Anne Frank in het kamp?
9. Zijn er in het kamp ook Joden vermoord?
10. Wie was de baas in het kamp?
11. Was er ook een school in het kamp?
12. Werden er ook mensen vergast in Westerbork?
13. Zijn er ook mensen ontsnapt uit Westerbork?
14. Wanneer werd het kamp bevrijd en door wie?
15. Wat is er met het kamp na de oorlog gebeurd?
16. Wat stellen de steentjes, sterretjes en vlammetjes voor?
17. Zaten er ook andere mensen dan joden in het kamp ?
18. Wat betekent de spoorlijn die omhoog gaat?
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PEER TEACHING OP ANDERE PLEKKEN?

Deze opdracht is specifi ek gemaakt voor 
een excursie naar het Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork. Dit neemt niet weg dat 
het concept waarschijnlijk voor veel meer 
opdrachten bruikbaar is. Bijvoorbeeld 
meer in het algemeen voor een bezoek aan 
een museum of een tentoonstelling, maar 
ook voor een rondleiding door (een deel 
van) de stad. 

Vragen die bij een dergelijke opdracht gesteld 
kunnen worden zijn:

• Wat is precies het doel van het bezoek 
aan een museum, tentoonstelling of van 
een rondleiding? Wat moeten de leerlingen 
die rondgeleid worden leren of wat moeten 
zij na afl oop kunnen?

• Uit welk leerjaar recruteer ik de 
leerlingen die de rondleiding verzorgen.

• Wat moeten de leerlingen die rondlei-
den leren of wat moeten zij na afl oop kun-
nen? Hoe past de opdracht bijvoorbeeld in 
een PTA?

• Hoe vertaal ik deze doelstellingen in 
een haalbare opdracht voor leerlingen die 
de rondleiding moeten verzorgen. 
Deze opdracht kan in twee delen uiteen-
vallen: het voorbereiden van de opdracht 
in bijvoorbeeld het museum en thuis/op 
school en het uitvoeren van de 
rondleiding.

• Kan de bezoekende instantie behulpzaam 
zijn in de voorbereiding van het project, 
zoals het Herinneringscentrum dat is 
geweest?

• Hoe vindt de evaluatie van de opdracht 
plaats? De leerlingen die worden rondge-
leid kunnen bijvoorbeeld een vragenlijst 
invullen waarin naar hun oordeel over de 
rondleiding wordt gevraagd. De leerlingen 
die rondleiden kunnen deze ingevulde vra-
genlijsten gebruiken voor hun eigen 
evaluatie. 



7

Colofon
Aan de uitwerking van deze les werkten mee: Albert van der Kaap 
(SLO), Lammert Doedens en Ton Peters (Nassaucollege), en 
Annemarie van Eekeren (Anno).
Anno organiseert de Les van het Jaar in samenwerking met de 
Vereniging Geschiedenisdocenten Nederland (VGN) en Stichting 
Leerplan Ontwikkeling (SLO).


