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Gebruiksaanwijzing 
Erfgoed biedt een manier om naar cultuur te kijken en erover in gesprek te gaan. 
De mogelijkheden van goed onderwijs over de eigen omgeving worden steeds meer 
gezien en zijn eindeloos groot. Deze wijzer neemt u als docent in het voortgezet 
onderwijs mee in dit leergebied. Waar begint u? Met een set leerdoelen: in een 
doorgaande lijn voor jongeren van 12 tot 18 jaar. 

Gebruik van de leerdoelen 
Leerdoelen geven richting en sturing aan het leerproces van jongeren over het erfgoed 
in hun eigen omgeving. Ze vormen de basis voor de inhoud van uw erfgoedonderwijs. 
Gebruik de leerdoelen dan ook: 

• voor het inrichten van lesactiviteiten 
• als verantwoording voor het erfgoedonderwijs op school 
• als instrument om de kwaliteit van uw onderwijs te kunnen toetsen 
• voor een gemeenschappelijke taal met de educatoren in uw culturele 

omgeving. 

Daarnaast biedt de wijzer ruimte voor eigen invulling, aanvullingen en het maken van 
eigen keuzes van docenten. Helder geformuleerde leerdoelen in competenties maken 
het bezoek aan een erfgoedinstelling waardevoller. Een bezoek aan een archief, 
museum of monument wordt gelegitimeerd als onderwijs en niet zomaar als een 'uitje' 
gezien. Deze wijzer vormt een basis voor verdere ontwikkeling van lesmaterialen, 
scholing en coaching voor docenten én medewerkers van musea en erfgoedinstellingen. 
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Wat willen we bereiken aan het eind van het voortgezet onderwijs? ,f, 1. Focus op erfgoed 
We nemen de leerlingen mee in het competent worden in het waarnemen, herkennen, 
verklaren en waarderen van cultureel erfgoed in hun eigen omgeving, een omgeving die 

Wat vindt u? gedurende hun voortgezet onderwijs periode steeds groter wordt. 
Is de Efteling erfgoed? Wat zegt uw eerste gevoel? Wat weet u van de Aan het einde van het voortgezet onderwijs kunnen ze met elkaar zelfstandig in gesprek
Efteling? Kent u het verhaal van de oorsprong van dit park? Welke gaan over de waarde van erfgoed en dit vanuit meerdere perspectieven onderzoeken. 
tradities zijn mogelijk verbonden met dit park? Verandert dit uw Ze zijn zich daarbij bewust van hun eigen perspectief en dat van de ander. 
mening over de vraag of de Efteling erfgoed is? 

• De kennisdoelen gaan over de definitie van erfgoed, kennis over de waarde van 
Wat is erfgoed? bewaren en kennis over de eigen omgeving. Ze gaan ook over het tot stand komen 
Erfgoed is het resultaat van menselijk gedrag: maken, bewaren, van erfgoed en de diversiteit van erfgoed.
betekenis geven en doorgeven. Onder erfgoed verstaan we de sporen uit • De vaardigheidsdoelen gaan over het onderzoeken van eigenschappen van het 
het verleden, ook wel het culturele geheugen genoemd. Het zijn sporen erfgoed en het verhaal dat het erfgoed ons vertelt. Ze richten zich op het verkennen 
die je kunt vinden in archeologische vondsten, gebouwen, landschappen, van meerdere perspectieven, het voeren van een dialoog, historisch redeneren en 
documenten, historische kaarten, oude foto's en voorwerpen [materieel het plaatsen in historische, maatschappelijke en ruimtelijke context. 
erfgoed], maar ook tradities, verhalen, ambachten, rituelen en gebruiken • De attitudedoelen richten zich op het verlenen van betekenis en het respectvol
[immaterieel erfgoed]. Elke persoon en elke generatie zal erfgoed opnieuw omgaan met het erfgoed. Ze gaan ook over het omgaan met andere meningen en 
maken, bewaren, er betekenis aan geven en doorgeven, waardoor erfgoed verschillende belangen en de bewustwording van de eigen positie daarbinnen. 
een dynamisch begrip is. 

..,.,, ~-- .... " y~ 
~ Wat is erfgoededucatie? Erfgoed als instructiebron: de erfgoed- , 

Erfgoed biedt een manier om confrontatie staat centraal. Het is niet 
naar cultuur te kijken en erover alleen leren uit een boekje. Ga naar het,. ,in gesprek te gaan. Door erf erfgoed toe en onderzoek het in zijn 
goededucatie leren leerlingen context. Of haal erfgoed de klas in en 
werken met dimensies als tijd, laat leerlingen hun zintuigen gebruiken..,, ruimte en betekenisgeving ., 
en krijgen zij handvatten om 
verbanden te zien en hun 
omgeving te onderzoeken. •

Systematische overdracht: dit gaat over de,. Dit betekent een systematische Eigen omgeving: door eendidactiek van erfgoededucatie. De overdracht 
overdracht van een geheel van structurele verbinding aanaan leerlingen vindt plaats op een systematische 

·~ kennis, vaardigheden en te gaan met de cultureleen structurele manier. In deze wijzer leest u 
attituden over en met erfgoed omgeving van de ..,..._.._didactische pijlers en gouden regels die zorgen
door leraren en educatoren. school kunnen.,,~ voor deze gestructureerde overdracht in de klas 
De school en de culturele lessen overen op de erfgoedlocatie. Het komen tot een ~ omgeving werken met elkaar erfgoed eenvolwaardig leerproces staat centraal. 
samen. Hierbij wordt erfgoed,. bijdrage aan het ..,gebruikt als instructiebron. V vergroten van de 
De verhalen en de betekenissen f ~ "' kennis over en een .~~--~-~.~~. ~ die individuen of groepen aan p~ .. Leraren en educatoren: samen zorgt ~ 

verbondenheid .,, het erfgoed toekennen staan met de eigen u dat de overdracht tot stand wordt 
gebracht, in de klas en op de erfgoed ~•M .~centraal. ,,. ,,., omgeving Betekenisvol: verhalen achter een [persoonlijk] 
locatie. Bij erfgoededucatie verwerven .. leveren. voorwerp, gebouw, traditie of landschap verlenen 

~ ..leerlingen kennis, vaardigheden en betekenis en leren ons begrijpen waarom we dit 
attituden over zichzelf en de werke erfgoed willen bewaren voor de toekomst of juistGeheel van kennis, vaardigheden en attituden: .__ ~ ,,
lijkheid om hen heen. Door dit goed niet. Deze verhalen leren ons ook dat diezelfde,. 

~ 

~ ,basiskennis over erfgoed is een voorwaarde voor 
voorbereid aan te bieden en onder r • "'f betekenis voor mensen onderling kan verschillenhet ontwikkelen van vaardigheden en attituden.~ bekwame begeleiding te reflecteren, of aan verandering onderhevig is. Ze bieden aan•Dit is uitgewerkt in de set leerdoelen voor.,, wordt kennis over de omgeving eigen leiding om met elkaar in gesprek te gaan . jongeren van 12 tot 18 jaar. 
gemaakt.~ • 
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Set leerdoelen 
~ · · Vertrekpunten bij het formuleren van deze leerdoelen zijn: de ontwikkelingsfases van · 
~~ leerlingen van 12 tot 18 jaar [ontwikkelingspsychologie]. de landelijke onderwijsdoelen 
j.,,, "' ~ en eindtermen voor het voortgezet onderwijs (SLO]. de didactiek van erfgoededucatie 
,· · · ~ en de ervaringen met erfgoedprojecten in het voortgezet onderwijs. 

, 

. Onderbouw 
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Bovenbouw 1·· :: 
~ 12-15jaar 15-18 jaar 

")~ .,,,•"' ~ De leerling kan een definitie van 
· · · ~ erfgoed verwoorden. Denk ook aan ~~~~:~li~i~l~:;eene:nd~~~i~~o~:~elden 

) ~ digitaal en immaterieel erfgoed. de diversiteit van erfgoed benadrukken. 

De leerling kan benoemen welk De leerling kan met voorbeelden 
erfgoed deel uitmaakt van zijn/haar toelichten dat omgaan met erfgoed 
eigen culturele omgeving en onder een manier is om naar cultuur te kijken. 
bouwen met eigen waarnemingen. 

De leerling kan aangeven dat het tot De leerling kan in eigen woorden~~ stand komen van erfgoed het resultaat uitleggen wie bepaalt wat erfgoed is"),,,, ., . 
is van menselijk gedrag: maken, en dat erfgoedvorming een continue 

}. · · ~ . bewaren en betekenis geven en proces 1s. 
kan daar een voorbeeld van geven. 
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Onderbouw Bovenbouw 1. . : 
12-15 jaar 15-18 jaar ~ • 

?\_~.S-:-

De leerling kan verschillende bronnen De leerling kan beweringen over erfgoed y-~o 
rondom erfgoed onderzoeken en de onderbouwen en na onderzoek op kritische 
waarde van deze bronnen weergeven. wijze verwijzen naar bronnen. 

Denk aan krantenartikelen en een beeld-
bank over de tradities van de plaatselijke De leerling kan erfgoed plaatsen in een 
carnavalsvereniging. historische, maatschappelijke of geografische 

context. Denk aan de ontstaansgeschiedenis 

De leerling kan verbanden leggen van de Efteling. 1· 
tussen erfgoed in de eigen omgeving • c;-

en historische, maatschappelijke of ~ 

~:~g;::i;~~set::::~~t:;~:~~:b~=~:n ~eer~:~:~n;nk::t!~;~i:~~~\:::~f~~:rden ~ 
bij een rivier. vanuit tijd- en plaatsgebonden perspectieven ~~ 

verklaren en waarderen. 
De leerling kan in gesprek met anderen 
meerdere perspectieven in verhalen bij 
erfgoed onderscheiden, benoemen en 
verbeelden. -
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Onder Bovenbouw 
12-15 j 15-18jaar 
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De leerling is zich bewust van wat behoud De leerling toont initiatief in het opstellen 
en beheer van erfgoed van mensen van een plan voor het toekomstbestendig 
vraagt. Denk aan het in kaart brengen maken van erfgoed. Denk aan een plan 
van verschillende groepen mensen voor beheer, een rampenplan of een ~ rond erfgoed. communicatieplan. 

De leerling kan zijn/haar eigen mening De leerling kan zijn/haar eigen meningen 
en emoties herkennen, verwoorden en en emoties hanteren en bijstellen in een !Iverbeelden bij verhalen en betekenissen discussie over de waarde van erfgoed. 
over erfgoed. Denk aan het in kaart brengen van de ~ 

emotienetwerken. 
De leerling gaat het gesprek aan over 
erfgoed. Denk aan open vragen stellen De leerling is in staat in samenspraak 
aan een ooggetuige om informatie te te reflecteren op erfgoed, betekenis te 
verzamelen. verlenen en te waarderen. ~ 

c-, 
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2. Aan de slag 

Didactische pijlers 
Erfgoededucatie kent een eigen didactiek. Een zorgvuldige en systematische 
overdracht van erfgoed aan leerlingen vraagt om een aanpak die zorgt voor een 
volwaardig leerproces en recht doet aan de psychologische leerfuncties: cognitief, 
affectief en regulatief. De beproefde 3-stappen-methodiek zorgt hiervoor: 
het activeren van voorkennis, zinvol beleven en reflecteren. 

Het activeren van voorkennis betekent dat de kennis wordt aangesproken die nodig 
is om het erfgoed te kunnen waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen, ook 
kennis die je nodig hebt om een zinvolle discussie of dialoog over erfgoed te kunnen 
voeren. Deze eerste stap vraagt om het goed voorbereid aanbieden van de leerstof 
[het stuurt de cognitieve leerfunctiel. 

. 
1 

Om te zorgen voor een zinvolle beleving van erfgoed en de locatie waar je in aanraking 
komt met het erfgoed zijn goede [digitale] bronnen en het inzetten van alle zintuigen 
van belang. Hierdoor kun je de voorkennis integreren en toepassen. Je hebt begrip 
voor de waarde van het erfgoed [affectief). 

Reflecteren zorgt voor het eigenlijke leereffect. Deze regulatiefunctie stuurt de 
andere leerfuncties aan. De vraag: 'wat hebben we geleerd vandaag en welke 
betekenis verlenen we hieraan?' is hierbij essentieel. 

Deze drie stappen voor een volwaardig leerproces kunt u aanvullen met de volgende 
didactische pijlers. Kies de pijlers waar u in uw lessen de nadruk op wilt leggen. 

Historisch redeneren 
Lessen over erfgoed lenen zich uitstekend voor het ontwikkelen van historisch denken 
en redeneren. Voor deze ontwikkeling is het belangrijk dat jongeren zo veel mogelijk 
aan de slag gaan met: 

• het stellen van vragen over het verleden: beschrijvende vragen, vergelijkende 
vragen, oorzaak-gevolg-vragen en evaluatieve vragen; 

• het gebruiken van [digitale) historische bronnen, zoals: oude krantenartikelen, 
dagboeken, brieven, foto's, officiële documenten, ooggetuigen; 

• het vormen van een context door: het erfgoed of een 
handeling te zien, te voelen en te ruiken, het bekijken 
van foto's, het zien van voorbeelden, het beschrijven 
in definities, het beschrijven in eigen woorden, het 
maken van tekeningen, het aangeven van overeen
komsten en verschillen etc.; 

• het leren argumenteren: verzamelen van 
bewijzen en redenen om je mening te 
onderbouwen; 

• het kritisch omgaan met [digitale) 
historische bronnen. 

Cultuuronderzoek 
De kern van cultuuronderwijs is kennis vergaren, interpreteren, leren verbeelden 
en reflecteren op cultuur. Erfgoed levert een solide basis voor het vergaren van deze 
kennis en levert de elementen om te leren reflecteren op cultuur. De verbeeldings
kracht wordt aangesproken. Leerlingen leren mogelijkheden zien en associëren. 
Hierbij komen ook de fasen van het creatieve proces om de hoek kijken: oriënteren, 
onderzoeken, uitvoeren en evalueren. Leerlingen doorlopen dit creatieve proces, 
leren keuzes maken en deze te onderbouwen. Centrale vaardigheid binnen deze 
cyclus is het reflecteren op die verschillende fasen. 

Multiperspectiviteit en meerstemmigheid 
Erfgoed bekijken en bespreken vanuit meerdere perspectieven draagt bij aan het 
ontwikkelen van cultureel bewustzijn van leerlingen. Denk daarbij aan: 

•Sociaalperspectief: wat heeft dit erfgoed te maken met hoe mensen met elkaar 
samenleven? 

• Cultureel perspectief: wat heeft dit erfgoed te maken met de zingeving van mensen: 
religie, kunst, techniek, feesten, rituelen, waarden en normen? 

• Historisch perspectief: wat vertelt dit erfgoed over onze beelden van het verleden? 
• Economisch perspectief: wat heeft dit erfgoed te maken met het levensonderhoud 

van mensen? 
• Ecologisch perspectief: wat heeft het te maken met de levende en niet levende 

natuur en de manier waarop mensen daarmee omgaan? 
• Politiek perspectief: wat heeft dit erfgoed te maken met de manier waarop mensen 

omgaan met belangen en regelgeving? 
• Technisch perspectief: welke inspiratie geeft dit erfgoed aan nieuwe technologieën? 

Geografische benadering 
Erfgoed kan ook vanuit een geografische benadering worden bekeken en gewaardeerd. 
Een leerling die de geografische benadering weet te hanteren stelt uit zichzelf vragen 
zoals: waar en waarom nou precies daar? De leerling krijgt aandacht en begrip voor 
relaties tussen verschijnselen en gebieden. 

De leerling kan met behulp van erfgoed het antwoord vinden op geografische vragen: 
1. Beschrijvende vragen: Waar is dat? Hoe is dat daar? Hoe beleeft men dat daar? 
2. Verklarende vragen: Waarom is dat daar? Waarom is dat daar zo? 

Waarom beleeft men dat daar zo? 
3. Waarderende vragen: Is dat daar gewenst? 
4. Voorspellende en probleemoplossende vragen: 

Waar kan dat? Hoe zal men dat daar beleven? 



Gouden regels 
De didactiek hebben we voor u verpakt in vier gouden regels voor erfgoededucatie in 
het voortgezet onderwijs. Ze helpen bij het bereiken van de leerdoelen. 

1. Stel de leerling centraal. 
2. Werk samen met de culturele omgeving. 
3. Ga in gesprek met elkaar over erfgoed. 
I+. Durf vakken te integreren: open deuren daar waar je het niet verwacht. 

1. Stel de leerling centraal 

Erfgoededucatie krijgt de meeste glans 
door, voor en met leerlingen. Ook zij zullen 
zelf erfgoed maken, bewaren, er betekenis 
aan geven en doorgeven. 
Betrek de leerlingen dan ook nadrukkelijk 
in deze lessen en activiteiten. 

• Zet leerlingen aan de slag met de 
leerdoelen. Laat hen een werkvorm 
uitwerken voor andere leerlingen, 
eventueel in co-creatie met u als docent. 

•Communiceerde leerdoelen in hun eigen 
taal. Wat betekent dit voor hen? 

• Naar welk erfgoed in hun eigen omgeving 
zijn ze nieuwsgierig? 

• Laat ze meedenken over inhoud en vorm 
van de lessen. 

• Koppel met elkaar het erfgoed aan 
centrale onderwerpen in de gebruikte 
methoden. 

2. Werk samen met de culturele 
omgeving 

1Erfgoed is overal om ons heen, in de 
gebouwde omgeving en in het landschap. 
Waar kunt u naartoe met leerlingen? Neem 
gerust contact op met de erfgoedinstellinge 

1
in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan: archieve 
musea, historische kringen, heemkunde
verenigingen, stads- en dorpsgidsen, 

1 
archeologische werkgroepen en gemeenten 
met een stadshistoricus, archivaris, een 
stadsontwerper of archeoloog in dienst, etc. 
Informeer bij hen naar de mogelijkheden 
en bestaande lesprogramma's. Educatief 

1 
medewerkers staan klaar voor u en zijn 
veelal deskundig in het ontvangen en 
begeleiden van jongeren. Stel met elkaar 
vast welke kennis over de eigen omgeving 
besloten ligt in het erfgoed. Welke kennis 
hebben leerlingen nodig om het erfgoed 
zinvol te kunnen beleven? 

3. Ga in gesprek met elkaar over erfgoed 

Met elkaar in gesprek gaan zorgt dat leerlingen 
kunnen leren van informatie, leren van feedback 
en leren van perspectieven. Geef het gesprek de 
ruimte in uw lestijd. 

l+.Durlvakkenteintegreren:open 
deuren daar waar je het niet verwacht 

Goed onderwijs opent deuren. En erfgoed leent 
zich daar uitstekend voor, letterlijk en figuurlijk. 

Durf samen met collega's van andere vak
disciplines en leerjaren samen te werken op 
school. Denk in mogelijkheden en zoek naar 
onverwachte verbindingen en cross-overs. 
Denk aan het verbinden van muziek met streek
taal, historische boerenerven met maatschappij
leer en Middeleeuwse vondsten met een kookles. 
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3. Meer uitleg 
"Exploreren is de norm. Geen uitdaging is te gek!" 
Deze uitspraak is een treffende omschrijving voor de leeftijdsgroep (12 tot 18 jaar). 

Opzet van de leerdoelen: 

• De leerdoelen zijn bestemd voor vmbo, havo en vwo. Er worden geen 
schotten geplaatst tussen niveaus. Met deze set leerdoelen voor alle 
leerlingen wordt eenduidigheid, een bijdrage aan gelijke kansen en 
samenhang gecreëerd. 

• De leerdoelen zijn opgedeeld in twee leeftijdsgroepen gebaseerd op 
de ontwikkelingsfasen van jongeren van 12 tot 18 jaar: onderbouw 
[12-15jaarl en bovenbouw [15-18jaarl. Ze sluiten op elkaar aan. 

• Deze verdeling is gebaseerd op de indeling in de ontwikkelingspsychologie 
en op basis van de structuur en opzet van het voortgezet onderwijs. 
De ontwikkelingspsychologie laat zien dat er op basis van fysieke, sociaal
emotionele en cognitieve veranderingen een indeling kan worden gemaakt 
in de 'vroege en midden adolescentie' [10-16 jaar! en de 'late adolescentie' 
[16-25 jaar!. 
Als we dit combineren met de indeling in de leerjaren in de onderbouw van 
vmbo/havo/vwo [12-15) en de bovenbouw vmbo [15-16) en havo/vwo [15-181 
komen we uit op de genoemde indeling in twee leeftijdsgroepen. 

• De diversiteit van erfgoed staat centraal. Zo kan een bezoek aan een 
museum, het bestuderen van een digitale bron van het archief, het 
onderzoeken van een oud voorwerp in de klas, het beleven van een traditie 
of een wandeling langs bijzondere gebouwen zowel in de onderbouw als in 
de bovenbouw het uitgangspunt zijn voor erfgoedlessen en onderwerp zijn 
van de geformuleerde leerdoelen. 

• De leerdoelen zijn zorgvuldig onderwijskundig geconstrueerd en geordend 
en opgebouwd [taxonomie) en de kennis, vaardigheden en attituden zijn 
geformuleerd in waarneembaar gedrag. 

• De leerdoelen zijn gericht op een erfgoedwijze houding van leerlingen, 
dat wil zeggen dat ze zich kritisch kunnen verhouden tot erfgoed en een 
gesprek daarover kunnen voeren. 

De plaats van erfgoededucatie binnen het 
voortgezet onderwijs: 

Cultureel erfgoed levert betekenisvolle thema's voor lessen of projecten. Veel 
thema's en onderwerpen vanuit cultureel erfgoed kunnen in samenhang onder
wezen worden. Je kunt een schilderij in een historisch museum beschouwen op 
beeldaspecten, materiaal en vorm. Maar je kunt er ook van leren hoe mensen 
leefden, woonden en werkten in vroegere tijden. Cultureel erfgoed kan het onder
werp zijn bij complete projecten maar ook in introducties van lessen. Onderwijs in 
cultureel erfgoed kan een verbindend thema zijn tussen verschillende Leergebieden 
en vakken. In het voortgezet onderwijs kan erfgoededucatie vakintegratief ingezet 
worden voor: cultuuronderwijs [ckv en kunstvakken) en mens en maatschappij 
[geschiedenis, aardrijkskunde!. 

14 

Erfgoededucatie levert een bijdrage aan kennis, vaardigheden en attituden in: 
• cultuuronderwijs voor wat betreft leren reflecteren op cultuur en het 

ontwikkelen van cultureel bewustzijn. 
• maatschappijleer/ burgerschap voor wat betreft kennis over en inzicht in 

maatschappelijke kaders en het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke 
competenties die bijdragen aan gemeenschappelijke waarden in onze 
samenleving: met respect voor elkaar, voor de democratische basiswaarden 
en de rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft. 

• geschiedenisonderwijs door kennis over historische gebeurtenissen, 
personen, situaties en ontwikkelingen, het ontwikkelen van historisch 
redeneren, erfgoed in een historische context kunnen plaatsen en historisch 
besef. 

• aardrijkskunde-onderwijs door het gebruik van de geografische vragen 
[gericht op waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen!, erfgoed in 
de ruimtelijke context kunnen plaatsen en geografisch besef. 

• kunst & cultuur door erfgoed te plaatsen in kunst- en cultuurhistorische 
context, het delen van cultuuruitingen en het bespreken van de waarde 
en betekenis hiervan. Verbeeldingskracht van Leerlingen wordt aangesproken 
door in hun hoofd mentale representaties te maken van dingen die je op dat 
moment niet kunt waarnemen. 

• taalonderwijs doordat leerlingen leren informatie te verwerven uit 
gesprekken, ze hun eigen waarde-oordeel en mening onder woorden 
brengen en ze in discussies met argumenten leren te reageren op de ander. 

Aansluiting bij vakoverstijgende vaardigheden 
Leerlingen toerusten in het onderwijs voor het leven in de 21 e eeuw vraagt 
om aandacht. In het onderwijs worden vakoverstijgende vaardigheden steeds 
nadrukkelijker benoemd. Erfgoededucatie biedt bij uitstek de mogelijkheid om 
hieraan te werken. Leeractiviteiten met en rond erfgoed zetten aan tot kritisch 
denken, creatief denken en probleemoplossend denken en handelen. Op actieve 
wijze onderzoeken leerlingen bronnen en reflecteren ze op hun leerproces 
[zelfregulering!. Erfgoededucatie draait om betekenis verlenen. 
Om betekenis te kunnen verlenen aan het erfgoed 

leren is dan ook zeker aan de orde. 

in de eigen omgeving is communiceren, het 
uitwisselen van elkaars ervaringen en verhalen 
en respect voor andere meningen een wezenlijk 
onderdeel in het leerproces. Samenwerkend 
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