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De twee finalisten zijn het Sint-Maarten Debat van 
Museum Catharijneconvent in samenwerking met 
CBS De Wegwijzer uit Zeist en anderen, en Wie ben 
ik, wie was jij? van het Nationaal Archief in samen-
werking met Basisschool De Ark uit Den Haag en 
anderen.

Het klinkt als een dooddoener, maar de jury kan 
naar eer en geweten stellen dat zij dit jaar voor een 
bijzonder moeilijke opgave stond. We hebben veel 
projecten gezien die allemaal in hun eigenheid en 
eigen context mooi en belangrijk zijn. Een groot 
compliment aan alle ingezonden projecten is dan 
ook zeer op zijn plaats. Wij waren en zijn diep on-
der de indruk van alle ideeën en uitwerkingen.

De jury is opgevallen dat bij alle inzendingen naast 
fysiek bezoek van kinderen ook sprake is van di-
gitale ondersteuning zowel in een rondleiding, als 
inleiding of als verwerking, dat er meer wisselwer-
king is tussen museum, school en thuis, en dat er 
geëxperimenteerd wordt met andere disciplines. 
De twee finalisten hebben gemeenschappelijke 
sterke punten, namelijk: een bijzondere omgang 
met collectie, een wedstrijdelement zonder gigan-
tische prijzen, goede overdraagbaarheid, mooie rol 
van begeleiders, maatschappelijke relevantie, en 
zijn beiden talige projecten.

Maar hoe moeilijk het ook was: de jury heeft geko-
zen. Doorslaggevend hierbij was het grote plezier 
bij de kinderen, een grote en brede betrokkenheid 
bij het museumpersoneel en een hoge overdraag-
baarheid. De hoofdprijs van € 45.000,- voor het 

beste project gaat om deze redenen naar het 
Sint-Maarten Debat van Museum Catharijnecon-
vent in samenwerking met CBS De Wegwijzer uit 
Zeist (e.a.). Van harte gefeliciteerd. De tweede prijs 
van € 5.000,- gaat naar Wie ben ik, wie was jij? van 
het Nationaal Archief in samenwerking met Basis-
school De Ark uit Den Haag (e.a.).
 
De jury hoopt dat de uitreiking van de Museume-
ducatie Prijzen nog meer musea en scholen acti-
veert om samen te gaan werken en prachtige plan-
nen te smeden. De jury kijkt daar nu al reikhalzend 
naar uit. Wij hopen dat de Museumeducatie Prijs 
nog meer school gaat maken en dat de jury het de 
volgende keer nog moeilijker krijgt om uit de vele 
inzendingen de winnaars aan te wijzen. 

Amsterdam, november 2019

De jury van de Museumeducatie Prijs,  
bestaande uit:
Petra van Haren, voorzitter algemene  
vereniging van schoolleiders (AVS)
Ardin Mourik, directeur PO Raad
Sanne Scholten, directeur LKCA
Joan Tol, projectleider Actieplan Cultuur  
Creatief Inclusief (ACCI)
Maaike Verberk, directeur DEN  
kennisinstituut cultuur & digitalisering
Fred Wartna, voormalig directeur Villa Zebra  
en hoofddocent Willem de Kooningacademie

Voorwoord
 

De twee finalisten van de Museumeducatie Prijs hebben 
in totaal drie rondes doorlopen. De eerste ronde was een 
schriftelijke beoordeling, waarbij allereerst is gekeken in 
hoeverre de 42 aanmeldingen voldoen aan formele criteria. 
Op basis van de inhoud heeft de jury vervolgens zes projecten 
genomineerd voor de tweede ronde. De genomineerden werden 
uitgenodigd om hun project te presenteren aan de jury. Op basis 
hiervan heeft de jury in totaal twee finalisten genomineerd.
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Jury oordeel 

Project:   Sint-Maarten Debat
Partners:  Museum Catharijneconvent, 
   CBS De Wegwijzer uit Zeist en anderen
Eindoordeel:  1e plaats
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Tops
De jury viel in het bijzonder de volgende punten 
op, en is hier erg positief over te spreken.

• Op overdraagbaarheid scoort het project 
hoog. Het concept achter het Sint-Maarten Debat 
kan door elk museum (groot of klein, welk soort 
collectie dan ook) opgepakt worden, door mid-
del van het bedenken van stellingen passend bij 
de collectie van het eigen museum. Mooie voor-
beelden hiervan werden al gegeven tijdens de 
presentatie; zoals stellingen over het klimaat bij 
natuurmusea. De jury heeft tijdens haar bezoek 
gezien dat dit inderdaad goed kan werken. Ook in 
de klas en op school kan de debatvorm op andere 
momenten en manieren ingezet worden.

• Bijzonder hoe de collectie wordt losgela-
ten in het Sint-Maarten Debat, terwijl gelijktijdig 
de collectie en het fundament van de collectie 
de bron zijn van waaruit het project vertrekt en 
waar het op drijft. Ieder museum kan zijn eigen 
‘Sint-Maarten’ kiezen om het tijdsbeeld en de 
uitgangspunten van het kunstverhaal leidend te 
maken in een debat. Een museum kan elk kunst-
object centraal stellen waar uitdaging voor een 
maatschappelijk debat in gevonden kan worden. 
Van dodo tot slavenschip, van romeinse beelden 
tot moderne kunst, van cultuurobjecten en muziek 
tot bouwkunde en ga zo maar door.

• De maatschappelijke relevantie van het 
project is groot. Juist in het debat en vanuit de 
brede betrokkenheid van elk kind uit de klas ont-
staat zowel naar inhoud als naar de vaardigheid 
om te leren debatteren en meerdere perspectieven 
te belichten een goede ingang naar burgerschap 
en maatschappelijk bewustzijn. In de thema’s 
van het debat worden historisch besef, cultureel 
erfgoed en de actualiteit krachtig met elkaar ver-
bonden.

• Het goed luisteren (naar elkaar in de 
wedstrijd en naar de eigen klas als raadgevers), 
redeneren, creatief denken, verwoorden, elkaar 
respecteren en ga zo maar door zijn continu zicht-
baar. Debatteren ziet de jury als een belangrijke 
vaardigheid.

• Zowel in de passieve als actieve rol van de 
klasgenoten zat plezier en enorme betrokkenheid. 
Terwijl ze tegelijkertijd een belangrijke vaardigheid 
eigen maken, namelijk het formuleren van argu-
menten en het presenteren in debat vorm.

• De jury prijst het wedstrijdelement dat 
tussen klassen gaat waardoor nooit individuele 

kinderen winnaar of verliezer zijn, maar er altijd 
een groepsproces en groepsverantwoordelijkheid 
wordt gedeeld.

• Pluspunt: de brede verankering in de or-
ganisatie. Dit was geen hard criterium, maar een 
pré dat door de jury extra wordt gewaardeerd. 
Het project wordt gedragen door medewerkers 
uit verschillende afdelingen van het museum. 
De betrokkenheid van het museumpersoneel in 
voorbereiding en uitvoering en in het bijzonder de 
jury-rol in het debat voegt ook inhoud toe aan de 
manier waarop zij zich professioneel ontwikkelen 
bij het vormgeven en inrichten van het museum.

• Bij een goede aanpak zijn in een regio of 
plaats meerdere scholen en instellingen betrok-
ken. Dit als deelnemer, facilitator of initiator. Het 
levert daarmee een waardevolle, dynamische en 
uitdagende vorm op van verbinden van scholen en 
instellingen of bedrijven.
 

Tips
De jury draagt ook graag enkele punten aan 
waardoor het project nog sterker zou kunnen 
worden, en die meegenomen kunnen worden in 
het uitbreiden en verspreiden van het project.
 
• In het kader van de criteria verbonden aan 
de prijs is het loslaten van de collectie ook weer 
een belangrijk punt van aandacht. De link met 
kunstobjecten zelf is beperkt aanwezig. Museum 
Catharijneconvent heeft ervoor gekozen om juist 
thema’s aan te grijpen die in de collectie ver-
scholen zitten. Dat is wat de jury betreft wel de 
minimale variant. Het zal aandacht vragen om 
nog iets meer de collectie in samenhang met het 
gekozen thema centraal te zetten naast de vaar-
digheid van debatteren.

• De rol van de debattrainer in de klaslokalen 
is kwetsbaar als het gaat over overdraagbaarheid 
van het concept. Een E-learning pakket waarborgt 
de kwaliteit als het project verder verspreid wordt. 
Het betrekken van de leerkracht als debattrainer 
en-of begeleider zou verder ontwikkeld kunnen 
worden.

• Het organiseren van het debat met meer-
dere ronden/ meerdere scholen is een flinke orga-
nisatie. Het is een belangrijke rol van het museum 
om hierin ondersteunend te zijn en zeker ook in 
het vormgeven van het debat aan het gekozen 
thema in context van de collectie.



6

Na de prijsuitreiking kan (optioneel) een expert-
meeting worden georganiseerd met als doel om 
Museum Catharijneconvent, CBS De Wegwijzer uit 
Zeist en andere betrokken partijen te ondersteunen 
bij de besteding van het prijzengeld, ten behoeve 
van het project Sint-Maarten Debat. Na de uit-
reiking wordt contact opgenomen met Museum 
Catharijneconvent om te bespreken of er behoefte 
is aan een expertmeeting. Experts worden dan in 
overleg uitgenodigd voor de expertmeeting en er 
wordt een datum geprikt.

Als deelnemer ontvangen jullie binnen enkele we-
ken een verzoek om een evaluatieformulier in te 
vullen. Dit helpt ons om in de toekomst de Muse-
umeducatie Prijs nóg beter te organiseren. Alvast 
veel dank voor jullie medewerking. 

Vervolgtraject
Het prijzengeld à € 45.000,00 voor de eerste plaats van de 
Museumeducatie Prijs 2020 wordt binnen vier weken na bekendmaking 
aan de projectorganisatie uitgekeerd. Museum Catharijneconvent 
wordt als penvoerder gevraagd om de bankgegevens te versturen, 
zodat de transactie in werking kan worden gesteld. De bankgegevens 
kunnen verstuurd worden naar de projectmedewerker van de 
Museumeducatie Prijs, Marit Slob (mslob@museumvereniging.nl).
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De Museumvereniging is bijzonder content met de 
Museumeducatie Prijs. Het onderwijs, de scholen 
en de leerlingen kunnen onze musea helpen om 
hun museumbezoek niet alleen te behouden maar 
ook mee te laten groeien met de samenleving en 
de diversiteit ervan. De kinderen van nu zijn de be-
zoekers en onze ambassadeurs van morgen. Door 
te investeren in de culturele vorming en ontwikke-
ling van onze jongste generatie, werken de musea 
aan een inspirerende en duurzame relatie met hun 
toekomstig publiek. 

Maar dat is maar de helft van het verhaal. De an-
dere helft is dat onze musea het primair onderwijs 
voorzien van een samenhangend en inspirerend 
onderwijsaanbod. Met hun rijke en uitgebreide 
collecties sluiten de musea vrijwel naadloos aan 
bij vrijwel alle leergebieden op school, bij natuur, 
techniek, aardrijkskunde en geschiedenis. 

Bovendien zijn musea informele leeromgevingen 
waar kinderen leren door voorwerpen te zien en 
door verhalen te horen waar zij zelf mee aan de 
slag kunnen. Musea en scholen staan samen voor 
de blijvende uitdaging om kwalitatief hoogwaar-
dige cultuureducatieprojecten te ontwikkelen die 
mee kunnen dingen naar de Museumeducatie Prijs. 

De Museumeducatie Prijs is er om samenwerkings-
projecten te belonen en om de verspreiding ervan 
te stimuleren. Er zijn twee prijzen te vergeven. Er is 
een hoofdprijs van € 45.000,- die wordt aangewend 
om het bekroonde project verder te ontwikkelen en 
uit te breiden. Er is een aanmoedigingsprijs van € 
5.000,- voor de runner-up.

Over de 
Museumeducatie Prijs
De Museumeducatie Prijs is in 2015 in het leven geroepen door de 
toenmalig minister van OCW Jet Bussemaker. De Museumeducatie 
Prijs heeft als doel de samenwerking tussen musea en scholen in het 
primair onderwijs te bevorderen, en doet dat door goede educatieve 
projecten met het veld te delen en navolging ervan te stimuleren. 




