
 
 

Beste ICC-ers, 

 

In 2022 is het 200 jaar geleden dat werd begonnen met het graven van de Zuid-

Willemsvaart. Het kanaal heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de logistieke ontsluiting 

en industrialisatie van Meierijstad. En dat doet het nog steeds. Het kanaal is niet meer weg 

te denken uit onze omgeving. Op 23 februari a.s. presenteren we een educatief programma 

met lesmateriaal voor in groep 7-8 en het voortgezet onderwijs. De uitvoering van het 

project gaat plaatsvinden in mei en juni. Wil je deze informatie alvast delen met de 

betreffende collega’s? 

Aanleiding en thema’s 

Gemeente Meierijstad gaat het jubileum van de Zuid-Willemsvaart vieren en vroeg zich af; 

“Wil het onderwijs hier ook een aandeel in”? Begin 2021 verspreidde Cultuurkade een 

behoeftepeiling onder leerkrachten. Hierop kregen wij ontzettend veel respons. Voor ons 

was duidelijk dat we ‘200 jaar Zuid-Willemsvaart’ niet onopgemerkt voorbij kunnen laten 

gaan in het onderwijs. We gingen voor jullie aan de slag en nodigden geïnteresseerde 

leerkrachten en partners uit voor een eerste brainstormbijeenkomst.  

Daar uit voort kwamen de belangrijkste kaders: 

● Doelgroep 7-8 en het voortgezet onderwijs  

● Persoonlijke verhalen  

● Verschillende perspectieven  

● Verleden-heden-toekomst.  

En daarmee varen we onze koers. 

Lesmateriaal  

Op 23 februari presenteren we het educatief pakket dat zal bestaan uit drie onderdelen: 

1. Lesmateriaal voor in de klas (gericht op verleden-heden-toekomst)  

2. Activiteiten om (facultatief) uit te kiezen, door diverse culturele aanbieders 

3. Online bronnenpagina met aanvullende suggesties en verdieping 

We nemen jullie even mee in het lesmateriaal  voor in de klas. De leerlingen gaan in kleine 

groepjes aan de slag. Elk groepje verplaatst zich in een ander personage die betrokken is bij 

de Zuid-Willemsvaart. Je kunt je voorstellen dat elk personage andere belangen heeft. De 

boer kijkt anders naar de komst van het kanaal, dan een schipper.  

De opdracht is vormgegeven als een echte escape-route. Door het oplossen van 

verschillende puzzels verzamelen de leerlingen steeds meer informatie die van belang is 

voor de toekomst. Daarnaast komen ze ook steeds meer te weten over de geschiedenis van 

het kanaal, de industrie, de omgeving en het verhaal en belang van hun personage.  

Gaandeweg de opdracht leren de personages elkaar kennen, én hebben ze elkaar ook nodig 

om tot oplossingen te komen.  

Na  zich helemaal ondergedompeld te hebben in de geschiedenis van het kanaal, is het tijd 

voor het tweede deel van het lespakket. De leerlingen krijgen een echte plek in Meierijstad 

aangewezen die zij opnieuw mogen indelen, ontwerpen en vormgeven. Ook hier verplaatsen 

zij zich in verschillende belangengroepen om gezamenlijk tot het beste resultaat te komen. 

Welke invloed hebben de leerlingen eigenlijk zelf op hun toekomstige omgeving?  



 
 

 

De rode draad in beide opdrachten zijn de verschillende perspectieven. De opdrachten gaan 

over de keuzes die mensen maken, waardoor hun omgeving verandert. Aan de hand van 

verhalen van personen, worden de leerlingen zich bewust van de verschillende belangen in 

een samenleving. En hoe belangrijk het is om samen te werken om tot oplossingen te 

komen. 

 

Niet voor niets kregen wij veel respons over dit onderwerp. De Zuid-Willemsvaart raakt vele 

thema’s en is goed te koppelen aan lessen op school over: industrie, water(schap), 

landbouw, vervoer, natuur, klimaat, techniek, ruimtelijke ordening, burgerschap, recreatie, 

duurzaamheid en energie. Ze duiken in de geschiedenis van hun lokale omgeving en maken 

de koppeling naar het heden en de toekomst. 

 

Dankzij de betrokkenheid van leerkrachten uit het PO en VO en verschillende externe 

partijen kunnen we niets anders dan trots zijn op het resultaat dat er nu ligt. Graag delen we 

nog een quote van een leerkracht uit de denktank. 

 “Dit is betekenisvol onderwijs. Leerlingen leren hoe het verleden invloed heeft op de toekomst én 

dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun eigen omgeving”. 

Planning 

Achter de schermen wordt hard gewerkt om alle scholen te voorzien van lesmateriaal. We 

werken toe naar 23 februari, de dag waarop het programma rond is en aan het onderwijs 

wordt gepresenteerd. Vanaf dat moment kunnen er ook activiteiten via het boekingssysteem 

gereserveerd worden. Kiezen voor een activiteit is facultatief; ter aanvulling op het 

lesmateriaal. Denk o.a. aan de kunstdisciplines theater, dans, poëzie en beeldende kunst die 

verbonden worden met het 200 jarig bestaan van de Zuid-Willemsvaart. 

Het fysieke lesmateriaal zal medio meivakantie beschikbaar zijn. De lessen en activiteiten 

zullen plaatsvinden in de periode mei-juni, evt. met een uitloop naar half juli 2022. 

 

Oproep 

Aan de leerkrachten van groep 7-8 en docenten VO de vraag om tijd in te ruimen in de 

periode tussen de meivakantie en zomervakantie om hier aan te werken in de klas. Wij zijn 

er van overtuigd dat er mooie koppelingen gemaakt kunnen worden met het lesprogramma.  

Rest ons nog één vraag: ben je erbij op 23 februari? Zowel icc-ers als leerkrachten uit de 

betreffende groepen/leerjaren zijn van harte welkom! 

Meld je aan via deze link. 

 

We kijken er naar uit! 

 

Met vriendelijke groet, 

Fieke Barten en 

Dorian Verkuijlen 

Namens Cultuurkade. 

https://www.cultuurkade.nl/aanbod/941/icc-bijeenkomst-woensdag-23-februari-2022-erfgoed

