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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.). De tweede prijs van € 5.000,- gaat naar 
Wie ben ik, wie was jij? van het Nationaal Archief 
in samenwerking met Basisschool 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:   Wie ben ik, wie was jij?
Partners:  Nationaal Archief, Basisschool De Ark 
   uit Den Haag en anderen
Eindoordeel:  2e plaats
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Tops
De jury viel in het bijzonder de volgende punten 
op, en is hier erg positief over te spreken.

• Het project Wie ben ik, wie was jij? is ver-
nieuwend in zijn aanpak.

• De link met de collectie is duidelijk aanwe-
zig, een groot pluspunt. Er is veel aandacht be-
steed aan het verhaal van de aanwezige collectie. 
Dat maakt dat de verzameling objecten voor de 
deelnemers tot leven komt en de jury heeft gezien 
dat dit werkt.

• Het wedstrijdelement is sterk en goed uit-
gewerkt. Het leidt tot enthousiasme bij de deel-
nemers en zorgt ervoor dat alles binnen een voor 
school bepaalde tijd is afgerond.

• Door uit te gaan van personen die echt be-
staan hebben en dit te verbinden aan het heden, 
kunnen leerlingen zich goed identificeren met de 
hoofdpersoon.

• Het gebruik van moderne leermiddelen zo-
als iPads sluit aan bij de wereld van de leerlingen.

• De aanpak van het bezoek kent een goede 
opzet, door eerst de voorkennis te activeren, daar-
na instructie te geven, vervolgens in kleine groep-
jes op onderzoek te gaan en aan het einde samen 
te reflecteren.

• De aanwezigheid en betrokkenheid van de 
leerkracht maakt dat de leerervaring onderdeel 
uitmaakt van het onderwijs dat in de klas wordt 
gegeven. Er kan vanuit verbinding en gedeelde 
ervaring gebruik worden gemaakt van de opgeda-
ne kennis en ervaring en er kan verder op worden 
voortgebouwd.
 

Tips
De jury draagt ook graag enkele punten aan 
waardoor het project nog sterker zou kunnen 
worden.
 
• Het concept van verplaatsen in persona’s 
gerelateerd aan de collectie is overdraagbaar. De 
uitwerking hiervan zal erg context gebonden zijn 
omdat niet overal archiefachtige collecties op 
deze manier beschikbaar zijn. De achterliggende 
techniek van de app waarmee de wedstrijd wordt 
gespeeld is ook overdraagbaar, maar het is wel-
licht een obstakel voor kleine musea om dit zonder 
externe hulp van de ontwikkelaar te kunnen invul-
len.

• De uitwerking naar maatschappelijke rele-
vantie kan verder worden uitgediept door zaken te 
koppelen aan de actualiteit. Onze multiculturele 
samenleving heeft diverse geschiedkundige oor-
zaken, die weer anders zijn dan immigratie; zoals 
nu vluchtelingen. Ofwel: wat heeft de leerling van 
nu aan deze leerervaring, bovenop het historische 
perspectief?

• De onderwerpen gaan enigszins over de 
hoofden van de kinderen heen. Er wordt vooraf 
gezegd dat er ook wordt gekeken naar waar je 
eigen wieg staat. Het conceptuele denken wat het 
betekent waar de eigen wieg staat is echter on-
derbelicht.

• De brede verbinding van school en archief 
is gebonden aan de motivatie en inzet van perso-
nen, een onzekere factor. Het is een belangrijke 
vraag hoe het project structureel deel kan uitma-
ken van het curriculum: borgen van het concept. 
Ook de gekozen aanpak en collectie zijn tijdelijk.

• Communicatie: het verbinden van de lessen 
voorafgaand aan het bezoek met de collectie kan 
beter. Alsook de opvolging en het duidelijk maken 
wat er precies geleerd is in meetbare of merkbare 
vorm.

• De opdrachten zijn erg talig. Er moet veel 
gelezen worden. Voor meerdere kinderen werkt 
dat drempelverhogend. Het verder door ontwik-
kelen van een multimediale aanpak zou een kans 
kunnen zijn (bijvoorbeeld de bladzijde die in een 
vitrine wordt gezocht ook ingesproken op de iPad 
kunnen beluisteren). Dit kan op de iPad maar 
wellicht ook als onderdeel op de website van het 
archief zodat ook nog verder van school of huis 
uit gebruik kan worden gemaakt van de vragen en 
opdrachten.
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Als deelnemer ontvangen jullie binnen enkele 
weken een verzoek om een evaluatieformulier 
in te vullen. Dit helpt ons om in de toekomst de 
Museumeducatie Prijs nóg beter te organiseren. 
Alvast veel dank voor jullie medewerking. 

Vervolgtraject
Het prijzengeld à € 5.000,00 voor de tweede plaats van de 
Museumeducatie Prijs 2020 wordt binnen vier weken na bekendmaking 
aan de projectorganisatie uitgekeerd. Het Nationaal Archief 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. 




