
ver orkanen en ornamenten… 
Een onderzoek naar het effect van omgevingsonderwijs in de stad Utrecht op 
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'Cultureel erfgoed en erfgoededucatie bieden unieke mogelijkheden om leerlingen  kennis te laten maken 
met hun eigen heden en verleden. (…)   Zo ontwikkelen zij een historisch besef ,                                                                                                                                                

waarbij verleden en toekomst via en door het heden met elkaar verbonden worden.1 
 

Zien leerlingen de relevantie van hun vakken op school? Soms wel, soms ook niet. De vakken 
geschiedenis,  kunstgeschiedenis  en  aardrijkskunde  hebben  een  klein  euvel.  Het  verleden 
wordt ervaren als iets dat ‘heel ver weg’ is. Geschiedenis zou niks te maken hebben met ons 
dagelijks leven, en de vraag ‘wat heb je er aan?’ zal iedere geschiedenisdocent vaak gehoord 
hebben. Kunst hangt in musea, en geologische verschijnselen zijn ook enkel ‘ver weg’ te zien, 
zo wordt vaak gedacht. Dat is jammer. Want de materie waar het in deze vakken om draait is 
overal om ons heen aanwezig en ligt in sommige gevallen letterlijk op straat. Het gaat erom 
de belevingswereld van de leerling aan te spreken! Niet historie, kunst en aardrijkskunde het 
lokaal ínhalen, maar zélf op zoek gaan naar sporen, naar kunst en naar rivieren. Dan wordt 
duidelijk dat geschiedenis en geologie álles te maken hebben met het nu, en de wereld om 
ons heen. 
 

Wat  is  de  waarde  van  vakoverstijgend  omgevingsonderwijs?  Vakoverstijgend 
omgevingsonderwijs maakt het verleden concreter, en zorgt voor een grotere betrokkenheid 
met de eigen omgeving. Utrecht draagt 2000 jaar geschiedenis in zich en vormt daarmee een 
krachtige,  interessante  casus  voor  omgevingsonderwijs.  Deze  stad,  het  Domplein  in  het 
bijzonder, is een prachtige casus om leerlingen de historiciteit van een stad te laten zien en 
daarmee de band met de stad te vergroten.  

Met  dit  onderzoek  willen  wij  een  lans  breken  voor  omgevingsonderwijs.  Wij 
veronderstellen dat omgevingsonderwijs het verleden dichterbij de belevingswereld van de 
leerlingen zou brengen dan traditioneel onderwijs in de klas. Wij pleiten voor de stimulering 
van  erfgoeddidactiek  binnen  het  onderwijs,  omdat  het  de  interesse  en  waardering  van 
vakken, in dit geval geschiedenis, aardrijkskunde en kunstgeschiedenis, kan doen vergroten 
en omdat er vooral  zó veel moois  is, dat het  leerlingen met andere ogen naar de stad om 
zich heen zal laten kijken.  

Wij hebben onderzoek gedaan naar de invloed van omgevingsonderwijs op de manier 
waarop  leerlingen  naar  hun  eigen  stad  kijken.  Met  andere  woorden:  vergroot 
omgevingsonderwijs  de  omgevingsgevoeligheid  van  leerlingen?  Onzes  inziens  kunnen  wij 
een  waardevol  onderzoek  doen  dat  bij  kan  dragen  aan  een  groter  historisch  besef  bij 
leerlingen  en  aan  een  nieuwe  beleving  van  de  stad.  Of  omgevingsonderwijs  de 
omgevingsgevoeligheid  van  leerlingen  kan  vergroten,  hangt  immers  af  van  de  manier 
waarop  dit  onderwijs  is  vormgegeven.  Ons  project  heeft  bewezen  dat  het  kan:  de 
omgevingsgevoeligheid  kan  wel  degelijk  vergroten.  Ons  project  kan  daarom  dienen  als 
inspiratiebron  voor  docenten  die  omgevingsonderwijs  willen  vormgeven.  Het  feit  dat  ons 

                                                
1 Paul Holthuis, ‘Inspiratie voor erfgoededucatie op school’, zomer 2004 
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onderzoek  zowel  inventariserend  (is  de  omgevingsgevoeligheid  toegenomen?)  als 
ontwerpend is, draagt, zo verwachten en hopen wij, bij aan de waarde ervan.  
In dit onderzoek tonen wij een voorbeeld van een manier waarop aan omgevingsonderwijs 
invulling  gegeven  kan  worden.  In  het  door  ons  vormgegeven  vakoverstijgende 
onderwijsproject  zullen  de  leerlingen  zich  de  stad  eigen  gaan  maken  en  daarmee  hun 
samenwerkingsvaardigheden en analysevaardigheden vergroten. Dit onderzoek hebben wij 
uitgevoerd met  vier  klassen  op  de Werkplaats  Kindergemeenschap  te  Bilthoven.  In  totaal 
hebben  honderd  leerlingen  uit  3VWO  ons  lesprogramma  ondergaan. Wij  hebben  hen  op 
verschillende momenten geënquêteerd, om een beeld te krijgen van hun leerproces.  
 

Wij hebben onderzoek gedaan naar de beleving van de stad Utrecht bij leerlingen in 
het voortgezet onderwijs. Daarbij stond de volgende vraag centraal:  
Kan een vakoverstijgend onderwijsproject de omgevingsgevoeligheid bij  leerlingen  in het 
voortgezet onderwijs vergroten? 
 

Wij  verwachtten  dat  de  leerlingen  ná  de  excursie  en  het  doorlopen  van  het 
educatieve project de stad op en andere manier zouden gaan beleven. Wij hoopten dat de 
stad voor hen meer betekenis  zou krijgen. Dat  zij de stad op een historische wijze zouden 
kunnen  gaan  zien,  dat  zij  in  staat  zouden  zijn  een  gelaagdheid  in  de  stad  te  kunnen 
ontdekken en dat hun waardering voor de stad toe zou nemen. 
 
 
 
 

 
‘Werker‐foto van het castellum‐kunstwerk’



Omgevingsonderwijs: een onbekende term 
 

 ‘Omgevingsonderwijs’: een term die, zoals bleek uit de reacties van andere docenten 
in opleiding tijdens de PGO conferentie, niet bij iedereen bekend is. Ook uit de enquêtes die 
we  hebben  afgenomen  bij  verschillende  scholen  in  en  rondom  Utrecht  is  gebleken  dat 
omgevingsonderwijs nog geen vanzelfsprekendheid  is en dat er bij voorkeur, gemakshalve, 
of uit onwetendheid vaak gekozen wordt voor traditioneel onderwijs. 

Om helder te maken waar wij het over hebben, geven wij nu eerst een omschrijving 
van de term ‘omgevingsonderwijs’. Zoals het woord al aangeeft speelt omgevingsonderwijs 
zich af  in de  (directe) omgeving van de  school en/of directe  leefomgeving van de  leerling. 
Deze omgeving staat centraal  in het  leerproces van de  leerling.  In het omgevingsonderwijs 
worden allerlei aspecten van die omgeving onderwerp van studie. Observatiemogelijkheden 
en  voorbeelden  uit  de  omgeving  kunnen  daarbij  worden  ingezet  als  leermiddelen. 
Omgevingsonderwijs biedt een vorm van actief en onderzoekend  leren  in de  leefomgeving 
van  de  leerling.  De  leerlingen  gaan  zelf  naar  buiten,  doen  waarnemingen  en  praten  met 
inwoners en voorbijgangers. Bij de  leerlingen kan hierdoor een betrokkenheid bij de eigen 
leefomgeving ontstaan.  

Het  onderliggende  doel  van  dit  onderzoek  en  artikel  is  om  de  relevantie  van 
omgevingsonderwijs  te  onderstrepen  en  het  beter  op  de  kaart  te  zetten.  Opvallend  is 
namelijk  dat  er  bijzonder  weinig  onderzoek  gedaan  is  naar  omgevingsonderwijs.  Hoe  kan 
omgevingsonderwijs  worden  vormgegeven  en  wat  zijn  de  unieke  leeropbrengsten, 
vaardigheden  en  leerprocessen  die  omgevingsonderwijs  kenmerken?  Hierover  is  helaas 
bijzonder weinig wetenschappelijke literatuur verschenen.  

De relatief grote leeropbrengst van omgevingsonderwijs wordt door Carla van Boxtel, 
één van de autoriteiten in het onderwijsveld en bijzonder hoogleraar historische cultuur en 
educatie  aan  de  Erasmus  Universiteit  Rotterdam,  wel  genoemd  als  één  van  de  grote 
kwaliteiten van omgevingsonderwijs.  

Zij  pleit  voor  omgevingsonderwijs  omdat  deze  onderwijsmethode  door middel  van 
‘het  ervaren’  van  cultureel  erfgoed  abstracte  begrippen  concreet  kan maken.  Zij  zet  deze 
bewering  kracht  bij  door  de  uitspraak  dat  je  erfgoed  kunt  ‘zien,  voelen  en  soms  zelfs 
ruiken’.2  Hiermee  kan  volgens  Van  Boxtel  het  voorstellingsvermogen  van  leerlingen 
ondersteund  worden.  Bovendien  is  ‘geschiedenis’  volgens  haar  meer  dan  het  leren  van 
historische feiten. Het leren van historische feiten moet volgens van Boxtel samengaan met 
de ontwikkeling van het vermogen historisch te denken en redeneren. 

Deze  theorie  sluit  aan  op  de  thesis  van  Gardner,  die  omschrijft  hoe  door  het 
aanspreken  van  verschillende  intelligenties  (ruiken,  voelen,  horen,  zien,  proeven)  een 
maximale  leeropbrengst wordt  bereikt.  Juist  door  het  aanspreken  van  deze  ‘meervoudige 
intelligenties’ zal het geleerde beter beklijven. Binnen omgevingsonderwijs zullen, meer dan 
in elke andere vorm van onderwijs, deze verschillende  intelligenties worden geprikkeld bij 
leerlingen.  Als  je  in  een  stad  bent,  dan  ruik  je,  voel  je  en  zíe  je  deze  stad.  Je  hoort  de 
geluiden  van  een  stad.  Dit  zijn  factoren,  die  bijdragen  in  de  ‘beleving’  en  daarmee  het 
leerproces over de stad, factoren die in een klaslokaal nooit aangeboden kunnen worden.  

 
 

                                                
2 Carla van Boxtel, ‘Geschiedenis, erfgoed en didactiek’, Amsterdam 2009, p. 16  



Ook  Henk  Verbeeten, medewerker  van  de  CED‐groep  (een  organisatie  die  scholen 
helpt  om  vernieuwende  onderwijsconcepten  uit  te  werken  en  onderwijsvernieuwingen 
succesvol  te  implementeren),  is  enthousiast  over  het  concept  van  omgevingsonderwijs. 
Docenten  die  bezig  zijn  met  omgevingsonderwijs  hebben  de  indruk  dat  zij  met  iets 
wezenlijks bezig zijn en dat het werkt. Het is niet altijd duidelijk om aan te geven waar dat in 
zit,  maar  in  verhalen  van  docenten  duiken  altijd  dezelfde  elementen  op.  In  het  werkveld 
hoort  hij  veel  positieve  geluiden  over  het  omgevingsonderwijs:  ‘je  ziet  leerlingen 
gemotiveerd en met inzet aan het werk’, ‘ze blijken veel zelfstandiger en verantwoordelijker 
te kunnen opereren dan ik dacht’, ‘erfgoedonderwijs past goed bij allerhande pogingen om 
het  onderwijs  leerling‐gericht  te  maken’en  ‘met  cultureel  erfgoed  bezig  zijn  is  ook  voor 
mijzelf een verrijkende ervaring en het levert waardevolle momenten op met collega’s.’3 
 
 
 
 

 
‘Werker‐foto van enkele ‘hoekstenen’van de Domtoren’ 

 
Nog  voordat  we  ons  onderwijsproject  opzetten,  wilden  wij  weten  wat  er  aan 

omgevingsonderwijs  wordt  gedaan  op  scholen  in  en  rond  de  stad  Utrecht.  Om  in  kaart  te 
brengen in hoeverre omgevingsonderwijs op scholen bekend is en in welke mate deze vorm 
van  onderwijs  daadwerkelijk  in  het  curriculum  wordt  toegepast,  hebben  we  een  enquête 
uitgezet  om  hier  informatie  over  in  te  winnen.  Uit  de  resultaten  bleek  dat  veel  docenten 
omgevingsonderwijs  een  warm  hart  toedragen,  maar  dat  het  in  de  praktijk  om 
organisatorische  redenen  moeilijk  toepasbaar  is.  Van  de  vijftien  correspondenten  gaven 
                                                
3 Peter van  der Zwaal (red), ‘Buitenkansen. Cultureel erfgoed in de leerwegen’, Antwerpen ‐ Apeldoorn 2004, 
p. 69 



dertien aan dat zij omgevingsonderwijs erg belangrijk vonden, maar slechts acht konden een 
voorbeeld noemen van omgevingsonderwijs  dat op hun eigen  school was uitgevoerd. Deze 
inventarisering diende enkel ter inkadering van ons werkelijke onderzoek, maar de uitkomst 
lag  in onze lijn der verwachting: de gegevens bevestigden ons vermoeden. Er wordt waarde 
gehecht  aan  omgevingsonderwijs,  maar  het  schort  vaak  aan  het  daadwerkelijk  uitvoeren 
ervan. Eén van de doelen van dit artikel is, om handvatten te bieden voor het vormgeven van 
omgevingsonderwijs  en  het  bieden  van  een  bron  van  inspiratie  bij  het  ontwerpen  van 
omgevingsonderwijs.  
 
 
Opzet van het onderzoek 
 

De  centrale  vraag  van  ons  onderzoek  luidde:  wat  zijn  de  effecten  van 
omgevingsonderwijs op omgevingsgevoeligheid bij leerlingen? 
De  belangrijkste  respondenten  in  dit  onderzoek  zijn  de  leerlingen  die  het 
omgevingsonderwijs  over  Utrecht  hebben  ondergaan.  Circa  honderd  leerlingen  van  de 
Werkplaats  Kindergemeenschap  te  Bilthoven  hebben  meegewerkt  aan  de  verschillende 
aspecten van ons  inventariserende en ontwerpende onderzoek. Deze  leerlingen, afkomstig 
uit    3VWO,  hebben  een  gemiddelde  leeftijd  van  veertien  jaar  en  hebben  ervaring  met 
zelfstandig werken. 
 

Ons  onderzoek  is  gedeeltelijk  ontwerpend  van  aard,  in  die  zin  dat  we  zelf  een 
onderwijsproject  ontworpen  en  uitgevoerd  hebben.  Het  eerste  gedeelte  van  het 
onderwijsproject bestond uit een les waarin wij een enquête hebben afgenomen waarin wij 
de  omgevingsgevoeligheid  van  de  leerlingen  hebben  geïnventariseerd.  Vervolgens  zijn  de 
leerlingen  zelf  aan  de  slag  gegaan  met  het  schrijven  van  artikelen  over  bepaalde  geo‐
historische  thema’s  binnen  de  stad  Utrecht  (uiteraard  aan  de  hand  van  het  door  ons 
ontworpen  lesmateriaal).  Hierna  zijn  de  beste  artikelen  gebundeld  tot  een  historische 
reisgids en zijn we met alle  leerlingen de stad  ingegaan om deze  te verkennen. Naast een 
bezoek aan de Domtoren met prachtig uitzicht over de stad, voerden de leerlingen door ons 
ontworpen opdrachten uit in de stad.  
 

Hierna volgde de tweede enquête waarin wij inventariseerden wat de leeropbrengst 
was van het leerproces. Aan de hand hiervan bekeken wij of de omgevingsgevoeligheid zou 
zijn toegenomen. 
 
Methode van het onderzoek 

 
Om  in  beeld  te  brengen  of  er  bij  de  leerlingen  een  verschuiving  in  beleving                                   

ofwel  ‘omgevingsgevoeligheid’  plaats  heeft  gevonden,  hebben  wij  twee 
inventarisatiemomenten ingebouwd. Omgevingsgevoeligheid hebben we gedetermineerd in 
drie variabelen: weten, waarnemen, en waarderen (de drie w’s). Om de waarden van deze 
verschillende variabelen te kunnen meten, hebben we twee enquêtes samengesteld.  

De  eerste  enquête  hebben  de  leerlingen  voorafgaand  aan  het  gehele  project 
ingevuld. Deze enquête diende als een instrument om de nulsituatie van de leerlingen weer 



te kunnen geven. Om een verschuiving  in het weten, waarnemen en waarderen te kunnen 
meten hebben we de tweede enquête afgenomen aan het einde van het onderwijsproject.  

In de enquêtes zijn  relevante vragen opgenomen die betrekking hebben op de drie 
w’s.  De  enquêtes  bestonden  uit  twaalf  vragen  die  zich  op  de  twee  momenten  lieten 
vergelijken. Hieronder staat een aantal relevante vragen gecategoriseerd per variabele. 
 

Waarderen: 
Waar denk je aan als je aan Utrecht denkt? 

Welk cijfer geef je de stad Utrecht? 
Heb je een favoriete plek in Utrecht? 
Welk cijfer geef je aan deze plek? 

 
Weten: 

Wie waren de eerste bewoners? 
Hoe oud is Utrecht als stad? 

 
Waarnemen: 

Waar kijk je vooral naar als je door de stad loopt? 

 
 

Didactische overwegingen 
 
Bij  het  ontwerpen  van  het  onderwijsproject  hebben wij  ons  laten  leiden  door  een 

aantal didactische overwegingen. 
De  opdrachten  waren  vakoverstijgend  van  inhoud:  zowel  historische, 

aardrijkskundige  en  kunsthistorische  elementen  dienden  naar  voren  te  komen.  Daarnaast 
moesten de leerlingen er een uitdaging in vinden. Om op een speelse wijze de kennis van de 
leerlingen over de stad Utrecht uit te breiden hebben wij de leerlingen voorafgaand aan de 
geplande excursie naar het Domplein een historische reisgids laten samenstellen.  
   Wij wilden dat de opdracht stimulerend en uitdagend zou zijn. Omdat de leerlingen 
geen cijfer  zouden krijgen voor deze opdracht hebben wij nagedacht over een manier om 
hen  intrinsiek  te motiveren,  zodat  de  opdracht  een  spannend  element  zou  krijgen  en  de 
moeite  waard  werd  om  een  grote  inspanning  voor  te  leveren. Wij  werden  in  dit  streven 
geïnspireerd door een workshop van Paul Holthuis tijdens een LIO dag op 30 maart jl.4  

Paul  Holthuis  inspireerde  ons  tot  het  ontwerpen  van  een  leerproces  volgens  een 
‘plot’, een plot dat als een verhaal verloopt. Dit geeft de leerlingen de indruk dat ze niet ‘zo 
maar’ aan een opdracht werken, maar dat hen een belangrijke en eervolle plicht te wachten 
staat wanneer ze aan deze reisgids beginnen.  
           In  het  plot  hebben  wij  een  duidelijk  begin  en  eindpunt  aangebracht.  Het 

startmoment  van  het  proces was  essentieel  om de  leerlingen  te  enthousiasmeren.  In  een 
brief geschreven door de cultureel coördinator van de Domtoren, roept dhr. Roosendaal de 
leerlingen op om een historische reisgids te schrijven, bedoeld voor leerlingen van hun eigen 
leeftijd. Want, zo staat in de brief: ‘er bestaat weliswaar veel literatuur over dit onderwerp, 
maar niet toegesneden op de leeftijdscategorie van de leerling in het voortgezet onderwijs.’
                     
                                                
4 Workshop tijdens de LIO‐ dag gebaseerd op de publicatie van Paul Holthuis:  
P. Holthuis e.a. , ‘Cultuur en Educatie. Erfgoedonderwijs in onderwijsleersituaties’, Utrecht 2005 
 



  In groepjes gingen de leerlingen daarna aan de slag met het schrijven van een artikel over 
één  van  de  ons  aangereikte  geo‐historische  thema’s,  te  weten:  het  Trajectum  en  het 
Castellum,  Willibrord,  de  gotische  Dom,  de  werven,  de  storm  en  Mien  met  de  IJsco.  Zij 
dienden  gebruik  te maken  van  beeldmateriaal  én  er  iets  ‘leuks, moois,  spannends’  van  te 
maken. Dit met het doel om hun voorstellingsvermogen te prikkelen en hun creativiteit  te 
stimuleren, geheel in lijn met de ideeën van de Canadese onderwijskundige Kieran Egan wat 
betreft  het  effectief  aanreiken  van  lesmateriaal.5  Volgens  de  theorie  van  Egan  verkeren 
leerlingen  tussen  het  achtste  en  vijftiende  levensjaar  in  een  periode  die  ook  wel  de 
‘romantische fase ‘ wordt genoemd. In deze fase zijn leerlingen gevoelig voor verhalen met 
een  complex  plot  en  onderwerpen  die  buiten  het  gewone  leven  staan. Omdat  het  in  ons 
onderwijsproject  ging  om  artikelen  voor  een  ‘historische  reisgids’,  werden  leerlingen 
geprikkeld  tot  het  zelf  schrijven  van  zo’n  complex  verhaal,  waarin  zij  een  ver  verleden 
beschreven. Egan beweert ook dat  leerlingen  in deze  leeftijd een buitengewone  fascinatie 
aan de dag leggen voor het ‘andere’, helden en grootsheid, en het verkennen van grenzen. 
Deze elementen konden de leerlingen naar behoeven in hun artikel naar voren laten komen. 
Op deze manier probeerden wij een opdracht aan te bieden die aansloot bij de behoeften en 
interessen van de leerlingen in deze leeftijdscategorie. Leerlingen werden gestimuleerd een 
eigen en authentiek product te maken. 

  
Daarnaast  hebben  we  door  middel  van  het  formeren  van  groepjes  het 

samenwerkend  leren  en  een  gedeelde  verantwoordelijkheid  bevorderd.  Door  het 
samenwerkend leren werden leerlingen gedwongen hun standpunt met betrekking tot hun 
visie  op  de  stad  te  formuleren  naar  andere  leerlingen.  De  sociaal  communicatieve 
vaardigheden waren essentieel om tot een goed resultaat te komen. 

 
Om de motivatie van de leerling te vergroten hebben wij niet alleen gekeken naar de 

interessen  van  deze  leeftijdsgroep  en  het  intersociale  aspect,  maar  ook  naar  de  manier 
waarop de artikelen door ons beoordeeld zouden gaan worden. Een nadrukkelijk competitie‐
element,  zou de  leerlingen  stimuleren om kwaliteit  af  te  leveren.  Immers,  alleen de beste 
artikelen  zouden worden opgenomen  in de historische  reisgids,  een gids die  iedereen  zou 
gaan lezen, zowel medeleerlingen als bezoekers van de Domtoren. Dit maakte de opdracht 
bijzonder en veel uitdagender dan ‘een standaard opdracht’. 

 
De laatste overweging was een praktische: hoe kun je leerlingen daadwerkelijk beter 

laten  kijken naar  steensoorten,  tegels  en  andere historische  artefacten? Om de  leerlingen 
met  andere  ogen  te  laten  kijken  en  beter  te  leren  zien,  hebben  wij  een  geo‐historische 
fototour  (zie  bijlagen)  ontworpen  waarin  het  de  opdracht  was  om  zo  veel  mogelijk 
verschillende  steensoorten  en  (kunst)  historische  elementen  in  de  stad  vast  te  leggen. 
Leerlingen moesten daadwerkelijk zoeken en mensen de weg vragen: dit maakte van deze 
opdracht  een  werkelijk  avontuur.  Sociale  vaardigheden  werden  hierbij  aangesproken.  De 
cryptische  vraagstelling  over  de  ‘verborgen’  artefacten  deed  een  beroep  op  de  visuele  én 
analytische intelligentie van leerlingen. Zo veel mogelijk intelligenties werden op de excursie 
dag aangesproken, opdat het ervarene beter zou beklijven. Dit laatste sluit geheel aan bij de 
theorie van de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner met betrekking  tot meervoudige 
intelligenties.6  

                                                
5K. Egan, ‘Educational development’, Oxford 1979 
6 Ebbens en Ettekoven, ‘Effectief leren’, Groningen 2005 



 
Analysemethode 
 

Om  de  verschillen  in  het  weten,  waarnemen  en  waarderen  meetbaar  te  maken 
hebben we de uitslagen van de twee inventarisatiemomenten met elkaar vergeleken. In de 
antwoorden die de leerlingen hebben gegeven, verwachtten wij een toename te zien in de 
ontwikkeling van de omgevingsgevoeligheid en het historische bewustzijn van de leerlingen.  

De  antwoorden  op  de  meerkeuzevragen  lieten  zich  gemakkelijk  interpreteren. 
Andere vragen waren lastiger: de antwoorden op de open vragen als ‘waar kijk je naar als je 
door  de  stad  loopt?’  liepen  sterk  uiteen,  waardoor  wij  ons  genoodzaakt  voelden  de 
antwoorden onder te brengen in algemene noemers: winkels, architectuur, mensen, Dom en 
overig. Hierdoor is het overzicht van de gegevens makkelijker leesbaar, maar daarnaast dient 
men in ogenschouw te nemen dat dit een sobere weergave is van het scala aan antwoorden 
dat op deze vraag werd geformuleerd. 

Nadere  beschouwing  van  de  antwoorden op de  open  vragen  van de  enquêtes  laat 
ook zien dat waardering zich niet enkel laat vatten in het geven van een cijfer. Wij vroegen 
ook  om  een  argumentatie  bij  het  geven  van  een  cijfer.  De  mate  waarin  werd 
beargumenteerd toont aan of de leerlingen over de stad hebben nagedacht.  

Kortom:  er  is  een  aanzienlijk  aantal  gegevens  dat  zich  niet  gemakkelijk  in 
diagrammen  laat  vertalen.  Een  sprekend  voorbeeld  hiervan  is  een  antwoord  op  de  vraag: 
‘Waar denk  je aan als  je aan Utrecht denkt?’. Het arsenaal aan antwoorden dat hier op  is 
gegeven, is niet op één of enkele handen te tellen of te vergelijken (de eerste met de tweede 
enquête). Wel kan men zien of er méér dingen worden genoemd bij de tweede enquête. En 
dus, of de leerling gegroeid is in zijn denken over de stad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaten 
 



De  vergelijking  in  de  beleving  van  de  stad,  zoals  vastgelegd  in  een  eerste  en  een 
tweede enquête, staat centraal in dit onderzoek. De omgevingsgevoeligheid, gemeten in de 
drie variabelen weten, waarnemen en waarderen, wordt weergegeven in de antwoorden op 
de volgende vragen. 
 
Weten: 

Hoe  oud  is  de  stad,  denk  je?  In  de  eerste  enquête  werd  deze  vraag  onder  meer 
beantwoord  in  krachtige  termen  als  ‘superduper  grandioos mega‐oud’. Werd  op  de  vraag 
‘wie waren de eerste bewoners van Utrecht?’  in de eerste enquête vooral  in vage  termen 
antwoord gegeven, bij beschouwing van de tweede enquête kwam duidelijk naar voren dat 
de kennis hierover significant is toegenomen: slechts een enkeling vergiste zich nog, maar de 
overgrote  meerderheid  wist  te  vertellen  dat  de  eerste  bewoners  van  Utrecht,  ofwel 
Trajectum, Romeinen waren. In onderstaande cirkeldiagrammen is zichtbaar dat een groter 
aantal respondenten een juist antwoord op de vraag kon geven.  
 
 

 
Wie waren de eerste bewoners van Utrecht? Links: voor de opdracht (97 respondenten). Rechts: na de opdracht 
(94 respondenten) 

 
 
 
Waarnemen: 

‘Waar kijk je naar als je door de stad loopt?’ Leerlingen bleken creatief bij het invullen 
van  deze  vraag,  de  antwoorden  varieerden  van  ‘leuke  jongens’  tot  ‘naar  de  winkels,  ik 
vergeet vaak hoe mooi de gebouwen erboven zijn…’. Significant was, dat bijna de helft van 
de respondenten ‘winkels’ noemde.  

Na  het  onderwijsproject  bleek  dat  nog  steeds  veel  leerlingen  naar  winkels  keken, 
maar  tegelijkertijd  is het blikveld duidelijk verruimd. Op de vraag  ‘Waar denk  je aan als  je 
aan  de  stad  Utrecht  denkt?’  (waarop  in  de  eerste  enquête  vooral  winkels  werden 
opgesomd), werd  nu  uitgebreider  en  gevarieerder  antwoord  gegeven.  Vooral  opvallend  is 
dat  ‘shoppen’  van de  eerste  plek  verstoten  is  (!):  de Dom  staat  in  de  tweede enquête op 
nummer  één,  op  de  voet  gevolgd  door  de  grachten!  Pas  daarna  blijken  de  leerlingen  aan 
shoppen te denken. We kunnen dus concluderen dat het beeld van de stad en de associaties 
bij  de  stad  wel  degelijk  zijn  veranderd.  Bij  de  tweede  enquête  werden  veel  meer 
verschillende gebouwen genoemd, ook dat is opvallend. De Pandhof, de werven, de Winkel 



van  Sinkel,  het  academiegebouw:  gebouwen die  in  de  eerdere enquête niet  of  nauwelijks 
werden genoemd.  
 

 
Waar kijk je naar in de stad Utrecht? Links voor de opdracht (97 resp). Rechts: na de opdracht (94 resp). 

 
 

 
 
 
Waar denk je aan bij de stad Utrecht? Links: voor de opdracht (97 resp), rechts, na de opdracht (94 resp . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarderen: 



Deze variabele laat zich meten in de cijfers die de leerlingen aan hun stad, en aan hun 
favoriete  plek  in  de  stad  hebben  gegeven.  De  leerlingen  blijken  van  hun  stad  te  houden. 
Oogstte de stad in de eerste enquête een 8, na de excursie bleek de waardering groter: nu 
mocht  de  stad  op  een  8,5  rekenen.  Daarnaast  werd  er  in  de  tweede  enquête  meer 
beargumenteerd waaróm men zo van de stad houdt. 

Op de vraag ‘Wat vond je ervan om over de stad te schrijven? Is je beeld van de stad 
en haar geschiedenis veranderd?’ waren de antwoorden divers. Het was opvallend dat veel 
leerlingen  in  hun  argumentatie  ontkenden  dat  ze  iets  geleerd  zouden  hebben  van  het 
project. Dat  is  interessant, de gegevens over hun kennis over de stad, zoals  is gebleken uit 
bestudering  van  de  eerste  en  tweede  enquête,  wijst  uit  dat  hun  kennis  wel  degelijk 
toegenomen  is. Ook het  scala aan associaties bij de stad, opgeschreven door  leerlingen,  is 
toegenomen en doet vermoeden dat de leerling zich niet altijd bewust is van het feit, dat hij 
of zij ongemerkt wel degelijk geleerd heeft.  
 
 
Conclusie 
 

In  dit  onderzoek  staat  de  vraag  centraal  in  hoeverre  een  vakoverstijgend 
onderwijsproject  rond  en  letterlijk  ín  de  stad  kan  bijdragen  aan  een  verschuiving  in  de 
beleving  van  de  stad  bij  leerlingen  in  het  Voortgezet  Onderwijs,  of  een 
omgevingsonderwijsproject kan bijdragen aan een vergroting van omgevingsgevoeligheid bij 
leerlingen. 

Neemt  omgevingsgevoeligheid  toe  bij  leerlingen  in  het  voortgezet  onderwijs,  door 
deelname aan een vakoverstijgend omgevingsonderwijsproject? Na uitvoering van het door 
ons  ontworpen  omgevingsonderwijs  en  het  verwerken  van  de  enquêtes  kunnen  wij 
concluderen dat dit zeker het geval is. De omgevingsgevoeligheid bij leerlingen neemt zeker 
toe door deelname aan een omgevingsonderwijsproject. 

Gedurende het onderwijstraject, zijn er twee enquêtes afgenomen ter inventarisatie 
van de omgevingsgevoeligheid. Eén enquête aan het begin van het project  (de nulsituatie) 
en  één  aan  het  einde  van  het  onderwijsproject  (de  eindsituatie).  In  de  enquêtes  werd 
gevraagd naar wat de leerlingen over hun stad wisten (weten), hoe en waarnaar leerlingen in 
de stad kijken (waarnemen) en hoe ze de stad beoordelen, en dit kunnen beargumenteren 
(waarderen). Deze drie termen definiëren de ‘omgevingsgevoeligheid’ bij leerlingen.  

Uit ons onderzoek komt naar voren dat de omgevingsgevoeligheid bij  leerlingen, na 
actieve deelname aan het door ons vormgegeven omgevingsonderwijs,  is  toegenomen. De 
kennis is significant toegenomen, leerlingen weten beter de historie van de stad in kaart te 
brengen. Verder laten de uitslagen van de tweede enquête ons zien dat ook de blik óp en de 
blik ín de stad is veranderd bij de meeste leerlingen: leerlingen noemen meer uiteenlopende 
plekken en plaatsen wanneer hen wordt gevraagd op te schrijven waar zij aan denken, bij de 
stad Utrecht.  

Opvallend  is  bijvoorbeeld,  dat  in  de  eerste  enquête  samenvattend  ‘shoppen’  de 
eerste associatie was. Bij de verwerking van de gegevens uit de  tweede enquête was heel 
duidelijk te zien dat de blik van leerlingen op de stad was verruimd. Leerlingen zagen na dit 
project de stad niet meer in eerste instantie alleen als een winkelparadijs: ‘shoppen’ werd in 
de  tweede enquête nog wel  genoemd, maar  in  aanzienlijk minder  grote  getale  dan bij  de 
eerste enquête. 



Dat  leerlingen  veel  hebben  geleerd blijkt  uit  de  antwoorden op de  enquêtes,  en  is 
naar wij denken te danken aan het feit dat de leerlingen zelf onderzoek hebben gedaan naar 
de stad door het schrijven van een artikel, én dat zij zelf in de stad op excursie zijn geweest 
en  daar  kijk‐  en  zoekopdrachten  hebben  uitgevoerd.  Dat  de  omgevingsgevoeligheid  is 
toegenomen  is  naar  wij  denken  vooral  te  danken  aan  de  manier  waarop  wij  het 
omgevingsonderwijs en de opdrachten hebben vorm gegeven en aan hebben geboden. 

In de opdrachten kregen leerlingen veel vrijheid om een eigen invulling te geven aan 
hun  verhaal.  De  opdrachten  waren  op  hun  leeftijd  toegesneden  en  appelleerden  aan 
creativiteit.  Daarnaast  deden  zij  een  beroep  op  de  meervoudige  intelligenties  van  iedere 
leerling. Op een creatieve en analyserende wijze, zijn leerlingen aan de slag gegaan met de 
opdrachten. 

Of de leerlingen zelf zich bewust zijn van hun toegenomen omgevingsgevoeligheid, is 
overigens niet geheel duidelijk. Wellicht is het leerproces, en zeker wanneer dit gedefinieerd 
wordt  in  abstracte  begrippen  als  ‘waarnemen’  en  ‘waarderen’  voor  de  leerlingen  te 
ondoorzichtig  om  dit  te  ervaren  als  een  daadwerkelijk  leerproces.  Het  is  de  vraag  of 
‘waarderen’  en  ‘waarnemen’  binnen  het  referentiekader  van  ‘leren’  vallen  in  de 
belevingswereld van de leerling. Ook zou het kunnen zijn dat leerlingen excursies vooral als 
‘leuk’ ervaren en daardoor minder snel geneigd zijn deze als een leerproces te zien. Tot slot 
is het de vraag in hoeverre leerlingen überhaupt zelf zicht hebben op hun eigen leerproces. 
Het leerproces is een proces waar ook volwassenen niet altijd zicht op hebben, wat blijkt uit 
de term ‘onbewust  leren’ afkomstig uit een onderzoek naar  leerprocessen onder docenten 
in  opleiding.7  Dit  is  een  interessant  onderwerp  waarnaar  vervolg  onderzoek  gedaan  zou 
kunnen worden en past wellicht beter in een ander artikel. 

Ons  doel  met  dit  onderzoek  was  om  te  laten  zien  hoe  je  met  goed  vormgegeven 
omgevingsonderwijs  de  omgevingsgevoeligheid  kan  vergroten.  Wij  hadden  de  indruk  dat 
middelbare scholen te weinig met dit type onderwijs bezig waren en wilden daarom een lans 
breken  voor  omgevingsonderwijs.  Ter  inkadering  hebben  wij  daarom  nog  vóór  het 
ontwerpen  van  ons  onderwijs  geïnventariseerd  wat  er  aan  omgevingsonderwijs  wordt 
gedaan in het voortgezet onderwijs. Hoewel deze inventarisatie niet helemaal waterdicht is 
(respondenten zijn eerder geneigd een enquête vrijwillig in te vullen wanneer zij affiniteit en 
ervaring  hebben  met  de  term  omgevingsonderwijs),  komt  toch  duidelijk  naar  voren  dat 
praktische  overwegingen  vaak  een  belemmering  vormen  bij  de  uitvoering  van 
omgevingsonderwijs. Daarnaast bleek dat veel docenten niet of nauwelijks verwijzen naar de 
eigen omgeving als aansprekend voorbeeld. Een gemiste kans! 

 
  Aan  de  hand  van  de  uitkomsten  van  de  verwerking  van  de  enquêtes  is  een 
toegenomen  omgevingsgevoeligheid  zichtbaar.  Daarnaast  bevestigde  de  manier  waarop 
leerlingen  de  stad  fotografeerden,  vragen  stelden  en  om  zich  heen  keken  ons  in  de 
overtuiging dat de leerlingen letterlijk en figuurlijk op een andere manier naar hun stad zijn 
gaan  kijken  en  dat  wij  met  de  door  ons  vormgegeven  opdrachten  aan  hebben  gezet  tot 
verwondering over de eigen omgeving. 

 
Ter inspiratie aan andere docenten hieronder enkele praktische aanbevelingen bij het 

vormgeven van omgevingsonderwijs. 
 
                                                
7 De term ‘onbewust leren’ werd gehanteerd in het instrument ‘eindverantwoordelijke voor eigen groei’, 
onderdeel van promotieonderzoek van Maaike Endedijk, Utrecht 2008-2009 



Praktische aanbevelingen 
 
Voor een optimaal resultaat van omgevingsonderwijs zou iedere docent de volgende 

zaken ter harte kunnen nemen. 
 

• Bereid een excursie degelijk  inhoudelijk  voor. Wanneer  leerlingen enkel een 
leuk dagje uit verwachten waarderen ze het bezoek ook als zodanig.8 

• Zorg voor een verhalende plot in het onderwijstraject. Leerlingen zullen meer 
intrinsieke motivatie voelen wanneer zij door een bepaalde instantie gevraagd 
worden om op onderzoek uit te gaan, dan wanneer de eigen docent hierom 
vraagt. 

• Een krachtige start en eindmoment van het leertraject zijn van groot belang. 
Leerlingen waarderen ‘onverwachte’ opdrachten. 

• Een opdracht waarin wordt gevraagd om specifieke elementen in een stad te 
fotograferen, zou meer succes oogsten en zal de leerlingen beter laten kijken 
dan een rijtje vragen over de stad die ter plekke beantwoord moeten worden. 

• Zorg voor een duidelijk eindproduct. Een competitie‐element in de uitvoering 
daarvan strekt tot aanbeveling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Onderzoeksresultaten afkomstig uit het Praktijk Gericht Onderzoek ‘Verwachting, waardering en leerwinst van 
de workshop nieuws.’, onder leiding van Jacques Haenen, januari 2009 



Bijlagen 
 

• Opdrachtinstructies 
• Geo‐historische fototour 
• Startenquête en eindenquête 
• Docentenenquête 
• Dagprogramma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et hart van Utrecht: de historische reisgids. 
Door dhr. J. Roosendaal, hoofd  Cultuureducatie van de Domtoren,  zijn de derde klassen van 
de Werkplaats benaderd om een gids te schrijven voor middelbare scholieren.  H 



Het  zal  een  reisgids  worden  die  informatie  biedt  over  het  verleden  en  heden  van  de  omgeving  van  de 
Domtoren,    het  Domplein  en  de  grachten:  het  historisch  hart  van  Utrecht.  Op  deze  plek  bevinden  zich  de 
wortels  van  de  stad  en  van  vele  belangrijke  ontwikkelingen  in  de  Nederlanden.  Een  plek  van  absolute 
(letterlijke) hoogtepunten en vreselijke dieptepunten. Deze reisgids, door  jullie geschreven,  voert je me naar 
vervlogen tijden. Een reisgids door de tijd. 
Omdat dit  een  grote opdracht  is  hebben wij  de omgeving opgesplitst  in  zes  verschillende onderwerpen.  Per 
samenwerkingsgroep kies je een onderwerp. (let op: in iedere klas moeten alle onderwerpen worden gekozen.)  
Samen met jouw groepje ga je een artikel schrijven over één van de volgende onderwerpen. 

• 1.Trajectum. Waar het allemaal begon. Het castellum en de limes. 

• 2. Willibrord: Sporen van verdwenen kerken op het Domplein 
• 3. De bouw van de Maartenskerk: de grootsheid van de Gotiek 

• 4. De storm: Het ‘’verschrikkelijk tempeest’’, rampspoed in ’t Sticht 
• 5. De Utrechtse werfkelders: monumenten voor de werelderfgoedlijst 

• 6. ‘’Mien met de ijsco’’: het verzetsmonument op het Domplein. 

Met je groepje ga jullie  je verdiepen in  literatuur over het desbetreffende onderwerp (achterin staat een lijst 
met  literatuur en  links die  je kunt raadplegen). Vervolgens schrijven jullie een artikel van 600 á 700 woorden 
over dit thema.  
Per onderwerp ontvangen  jullie een apart  informatiepakket waarmee  jullie aan de  slag kunnen. Hierin  staan 
vragen  die,  geïntegreerd  in  het  artikel,  moeten  worden  beantwoord.  Ter  inspiratie  en  ondersteuning 
ontvangen jullie ook een literatuurlijst die handig is bij het zoeken naar informatie.  
Er  zijn  vier  klassen  die  aan  dit  project  meedoen.    Dinsdag  23  juni  leveren  jullie  de  artikelen  digitaal  in  op 

roelrink@gmail.com.  
Vervolgens  zal  een  jury,  bestaande  uit  dhr.  Roosendaal,  journalist  G.  Kleinjan,  kunsthistorica  L.  Groeneveld, 
historica N. Post en geoloog R. Rink zich over de stukken buigen. Zij zullen de beste artikelen per onderwerp 
uitkiezen  en deze  komen  gebundeld  in  de historische  reisgids.  Jullie  krijgen  allen deze  gids,  en deze  gids  zal 
door klassen uit heel Nederland worden gebruikt. 
Deze reisgids zal op vrijdag 26 juni in het bijzijn van jullie te Utrecht worden overhandig d aan dhr. Roosendaal. 
Vervolgens  zullen  jullie  de  stad  vanuit  vogelvluchtperspectief  bekijken,  vanaf  de  allerhoogste  trans  van  de 
hoogste kerktoren in Nederland. Verder zullen jullie daar nog enkele interessante plekken bezichtigen. 

 
 
e opdracht in het kort:  
WAT  gaan  jullie  doen? Met  je  groepje  een  artikel  schrijven  over  één  van  de  zes 
bovenstaande onderwerpen. 
HOE? Door het  raadplegen van boeken en  internet  (zie  literatuurlijst).  Jullie  gaan 
onderzoek  doen en informatie verzamelen over de verschillende onderwerpen, en 

daarover maken jullie een artikel dat leuk is om te lezen én er mooi uitziet. Het artikel moet 
aan enkele criteria voldoen, die hieronder vermeld staan. Verder kun je altijd vragen sturen 
naar nelletjespost@hotmail.com.  
WAAROM?  De  beste  zes  artikelen  zullen  bij  elkaar  gevoegd  worden  en  de  historische 
reisgids  worden,  die  op  verzoek  van  J.  Roosendaal  is  geschreven.  Iedereen  ontvangt  een 
exemplaar  en  een  grote  oplage  zal  bij  de  domtoren  komen  te  liggen,  voor  middelbare 
scholen en basisscholen die daar op bezoek  zijn. Honderden mensen  zullen de  gids  lezen. 

D 



Door het  lezen van de door  jullie  geschreven  reisgids  zullen de dingen die  ze  kunnen  zien 
rond de toren een stuk interessanter worden. 
Alleen de beste artikelen komen in de gids, en de schrijvers van het allerbeste artikel zullen 
een klein presentje ontvangen ter herinnering aan hun goede onderzoek. 
 

 
riteria voor het artikel: 

• In het artikel wordt  in beschrijvende vorm antwoord gegeven op de vragen 
die  bij jouw opdrachtomschrijving worden gesteld. 

• Voor  het  schrijven  van  het  artikel  moeten  tenminste  drie  verschillende 
bronnen zijn gebruikt, die vermeld zullen worden  in een bronvermelding (onderaan 
het artikel). 

• Bij  het  artikel  staan  enkele  afbeeldingen  (het  is  immers  een  ‘reisgids’!),  die 
corresponderen met de tekst van het artikel. 

• Uit  de  tekst  moet  naar  voren  komen  dat  jullie  je  goed  in  het  onderwerp  hebben 
verdiept. 

• Het artikel moet foutloos en leuk geschreven zijn: het moet prettig zijn om te lezen. 
Leuke  weetjes  of  anekdotes  en  mooie  voorbeelden  worden  erg  gewaardeerd. 
Originaliteit is belangrijk. (een journalist zal jullie stukken hierop beoordelen) 

• De historische informatie moet kloppen en volledig zijn. 

• Het  artikel  is  geschreven  in  calibri,  lettertype  9,  en  liggend  afgedrukt worden  (dus 
zodat er 2 pagina’s op één A4 passen) 

• Het artikel moet uiterlijk 19 juni  vóór 18.00 u ingeleverd zijn op roelrink@gmail.com 

• Vergeet jullie namen niet onder het artikel te zetten. 

 

 

 

 

 

rajectum: waar het allemaal begon. Het castellum en de limes.  
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De plek waar zich nu het Domplein bevindt, is het hart van de stad. Deze plek ligt hoger dan 
de rest van de stad. Hier vestigden zich de eerste ‘utrechters’, al wisten ze dat zelf niet. De 
eerste bewoners van Utrecht die er iets groots bouwden waren de Romeinen. Hun Castellum 
lag precies op en rond het Domplein, en er is precies te zien wáár de castellummuren liepen. 
Waarom bouwden de Romeinen nu precies hier een castellum? 
 
Willen  jullie  meer  weten  over  het  castellum  en  de  limes?  Voer  dan  samen  met  jouw  team  een 
onderzoek uit waar je een artikel over schrijft. De antwoorden op onderstaande vragen dienen op een 
beschrijvende manier opgenomen te zijn in jullie tekst. 
 

• Wat was de limes? 
• Waarom werd er op deze plek bij de rivier een castellum gebouwd? 
• Wat is de vertaling van de naam van Utrecht, ‘Trajectum’? 
• In welke periode werd het castellum gebouwd, en wanneer werd het castellum verlaten (leg 

uit in welke periode het Romeinse Rijk ten val kwam) 
• De muren van het castellum zijn later gebruikt in andere middeleeuwse gebouwen, die nadat 

het  castellum  verlaten was, werden  gebouwd.  Die  castellummuren  kon  je  goed  gebruiken! 
Eén muur kun je nog heel goed zien,  in de kelder van café ’t Weeshuis. Van welk paleis was 
deze castellummuur een muur? 

• Hoe kun  je  in de bestrating zien waar de castellummuren  liepen? Wat gebeurt er met deze 
muren wanneer het hele uur slaat? 



 

e bouw van de Maartenskerk: de grootsheid van de Gotiek. 
 
 

 

          
 
De Maartenskerk, beter bekend als de Dom van Utrecht,  is een monumentale gotische kerk  in het 
centrum  van  Utrecht.  De  Domtoren  is  een  bijzonder  bouwwerk,  dat  een  hoogtepunt  vormt  in 
stedenbouwkundig, historisch, religieus en architectonisch opzicht.  
De  ‘gotiek’  is  de  naam  van  een  stijl  in  de  architectuur  in  de  middeleeuwen.  De  naam  gotisch  is 
eigenlijk een scheldwoord! Het woord is afgeleid van de Goten, een volk dat door de Italianen werd 
gezien  als  barbaren.  De Goten  hadden  het  klassieke  Romeinse  Rijk  ten  val  gebracht  en  beroemde 
Italiaanse  architecten  vonden  de  nieuwe  bouwkunst  lelijk,  boers  en  barbaars!  Toch  werd  deze 
negatieve benaming, zoals je dat vaak ziet gebeuren in de kunsten, uiteindelijk de officiële naam van 
deze bouwstijl. 
 
Willen  jullie  meer  weten  over  gotische  architectuur  en  de  bouwgeschiedenis  van  de  Domkerk  te 
Utrecht?  Voer  dan  samen  met  jouw  team  een  onderzoek  uit  waar  je  een  artikel  over  schrijft.  De 
antwoorden op onderstaande vragen dienen op een beschrijvende manier opgenomen te zijn in jullie 
tekst. 
 

• In welke tijd werd de Domkerk gebouwd? 
• Beschrijf de typische stijlkenmerken van de gotiek in zowel het interieur als het exterieur. 
• Welke beroemde kerken zijn ook in de gotische bouwstijl gebouwd en in welk land vindt deze 

stijl zijn oorsprong? 
• Is de Domkerk nu een katholieke of een protestantse kerk, en waar kan je dat aan zien? 

 
  

D 
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e storm: het ‘verschrikkelijke tempeest’, rampspoed in ’t Sticht. 
 
 
 

 
 
‘We bereikten de Lange Nieuwstraat, zagen door het zwiepende regengordijn de poort opdoemen, 
een zwart hellegat leek het. Erens hoorde ik noodklokken luiden en mensen schreeuwen, een hoge gil, 
en door dat alles heen het krankzinnige bulderen van de storm.’     Uit: Thea Beckman, Stad in de 
Storm. 
 
Misschien is je al weleens iets opgevallen in Utrecht: de Domkerk staat los van de Domtoren! Dat is 
niet altijd zo geweest… 
Op 1 augustus 1674 raasde ‘het verschrikkelijk tempeest’ over Utrecht. Vanuit de Lange Nieuwstraat 
raasde de storm richting het middenschip van de Domkerk. Dit Middenschip was niet tegen de storm 
bestand. Hoe kon dit in hemelsnaam gebeuren? Waarom bleef de rest van de kerk wel staan? En wat 
gebeurde er met de puinstukken? 
 
 
Willen jullie meer weten over de storm en het weggevaagde middenschip? Voer dan samen met jouw 
team  een  onderzoek  uit  waar  je  een  artikel  over  schrijft.  De  antwoorden  op  onderstaande  vragen 
dienen op een beschrijvende manier opgenomen te zijn in jullie tekst. 
 

• In welke volgorde is de Domkerk en de toren gebouwd? Wanneer werd het middenship 
gebouwd? 

• Wat worden als redenen aangevoerd dat alleen het middenschip instorttte, en niet de rest 
van de kerk? 

• Het puin is erg lang blijven liggen. Het middenschip weerd niet herbouwd. Leg uit dat dit 
verklaarbaar is in de politieke en economische situatie waarin Nederland zich bevond in deze 
jaren. (wat was er in 1672 gebeurd?) 

• Hoe kan je nu zien waar het middenschip heeft gestaan? 
• Er zijn plannen om het middenschip te herbouwen. Zouden jullie hiervóór zijn, of tegen? Leg 

uit. Vinden jullie het historisch verantwoord om het middenschip te herbouwen? 

e Utrechtse werfkelders: Monumenten voor de werelderfgoedlijst. 
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Wanneer 

 
Wie  door  het  historische  hart  van  Utrecht  loopt,  kan  de  Oude  Gracht  en  de  Nieuwe  Gracht  niet 
missen.  Deze  grachten  staan  bekend  om  haar  karakteristieke  werven  en  lage  kades  waarop  de 
werfkelders van de huizen aan de gracht uitkomen. Deze werfkelders zijn komen bijna nergens voor, 
alleen  de  grachten  in  Amersfoort  en  Leeuwarden  hebben  soortgelijke  werfkelders.  Tegenwoordig 
staan de werven bekend om de gezellige terrassen en winkeltjes. Maar heb je je wel eens afgevraagd 
waarvoor ze oorspronkelijk aangelegd werden?  
Lodewijk de XIV, koning van Frankrijk in de 17e eeuw, begreep in ieder geval niet waar de werfkelders 
voor dienden. Nadat de Fransen Utrecht bezet hadden wilde hij een soort triomftochtje door de stad 
houden, maar dat werd een kort  ritje, want hij was bang dat er bommen  in de werfkelders gelegd 
zouden worden… 
 
Wil  jij weten wanneer en waarom de Utrechtse werfkelders zijn ontstaan? Voer dan samen met  je 
groepje een onderzoek uit waar je een artikel over schrijft. De antwoorden op onderstaande vragen 
dienen op een beschrijvende manier opgenomen te zijn in jullie tekst. 
 

• In welke tijd zijn de werfkelders ontstaan? 
• Met welke reden zijn de werfkelders gebouwd? 
• Welke werfkelders zijn ouder: die aan de Nieuwe, of Oude Gracht? 
• Wat  was  een  ‘wed’?  En  waar  heeft  er  één  gelegen  die  er  nu  niet  meer  is?  (let  op 

straatnamen!) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

illibrord: de sporen van verdwenen kerken op het Domplein. 
 W 



In de achtste eeuw zag het gebied dat wij nu Nederland noemen er volledig anders uit dan 
nu: Ruige woestenij en geen stad te bekennen. Ook geen kerken: de bewoners van dit 
gebied aan de zee geloofden in bomen, natuurgeesten en andere natuurkrachten. Zo’n 500 
jaar eerder was in het Romeinse Rijk het Christendom de dominante religie geworden, maar 
hier in het noorden had niemand daar wat van gemerkt. Tót…Willibrord met een bootje de 
nederlandse rivieren opvoer en met zijn reisgenoten de bewoners van dit gebied probeerde 
te bekeren tot het nieuwe geloof waarin er maar één god was: het christendom. Dat ging er 
niet altijd even zachtzinnig aan toe. 
 Willibrord besefte dat hij dat wanneer hij mensen wilden laten geloven, deze mensen 
moesten samenkomen op een plek, die er het liefst mooi uitzag. In utrecht, een plek waar 
ook al Romeinen waren geweest, liet hij daarom een huis bouwen dat aan god gewijd zou 
zijn:het was het allereerste kerkje van Nederland. Hier werd later de heilig kruiskapel 
gebouwd. In de loop der tijden kwamen er meer kerken op deze plek.  Na honderden jaren 
raakten deze in verval en er werd veel gesloopt. Ophet domlein is er nog wel te zien dat er 
op deze plek ooit prachtige kerken stonden, in het plaveisel van het plein… 

 
Wil  jij weten wat Willibrord  betekende  voor Utrecht? Voer  dan  samen met  je  groepje  een 
onderzoek  uit  waar  je  een  artikel  over  schrijft.  De  antwoorden  op  onderstaande  vragen 
dienen op een beschrijvende manier opgenomen te zijn in jullie tekst. 
 

• In welke periode kwam Willibrord naar de Nederlanden, en waar kwam hij vandaan? 
• Welke andere heilige kwam omstreeks deze periode naar de Nederlanden?  
• Willibrord koos een patroonheilige voor de stad: welke heilige koos hij? 
• Op welke prominente plek in de stad is deze heilige te zien? 
• Geef een korte beschrijving van de patroonheilige van Utrecht. Leg uit dat de kleuren 

van het wapen van Utrecht afkomstig zijn van de legende over zijn leven.. 
• Welke straatnamen en kerken zijn naar Willibrord vernoemd? 

 
 
 

ien met de ijsco: het verzetsmonument op het Domplein. 
 
 
 M 



 
 
Op   4 mei wordt in heel Nederland de Tweede Wereldoorlog herdacht. In het hele land is 
het twee minuten stil. In deze twee minuten staan we stil bij de mensen die in vijf jaar tijd 
‘verdwenen’: Joden, homoseksuelen, zwakbegaafden en alle mensen die moedig genoeg 
waren om hun stem te verheffen tegen en regime dat iedere menselijke waardigheid 
negeerde. Dat op onbeschrijflijke wijze een gitzwarte bladzijde wist te creëren in de 
geschiedenis der mensheid. Op verschillende plekken in het land wordt een krans 
neergelegd. In Utrecht vindt e herdenkig ieder jaar plaats op het Domplein bij het 
monument da door Utrechters ook wel ‘Mien met de ijsco’ genoemd wordt..  
Willen jullie meer weten over ‘Mien met de ijsco’?                                                                                                                  
Voer dan samen met jouw team een onderzoek uit aar je een artikel over schrijft. De 
antwoorden op onderstaande vragen dienen op en beschrijvende manier te zijn opgenomen 
in jullie tekst: 

‐ waarom zou het monument een beeld van en vrouw zijn? (en niet een man?) 

‐ Wat symboliseert de fakkel (ofwel de ijsco) die zij bij zich draagt? 
‐ Het monument toont verwantschap met een wereldberoemd beeld. Welk beeld? 
‐ Welk gedicht wordt vermeld op de voet van het beeld? 

‐ Niet alleen Duitsers sympathiseerden met de ideeën van de nazi’s. In Nederland waren er 
genoeg mensen die niet in het verzet gingen maar de Duitsers hielpen en hetzelfde 
gedachtegoed koesterden. Zij sloten zich aan bij de NSB. Waarom is het Domplein daarom 

een beladen plek?  
‐ Op het Domplein, vlakbij het hierboven beschreven monument, ligt ook en gedenksteen die 

het sodomie‐monument wordt genoemd. Wat is sodomie en wat wordt hier herdacht? 

Waarom heeft dit veel te maken met de Tweede Wereldoorlog, en met de dag van vandaag? 

 
 



 

eo‐historische Fototour door de Utrecht 
Utrecht  is  rijk  aan  verborgen  kunstschatten.  Sculpturen,  stadswapens, 
consoles….en  al  deze  dingen  ‘liggen  gewoon  op  straat’.  Vele  hiervan  zijn 
echter slechts te zien, als je heel goed kijkt.  
Al  wandelend  kom  kom  je  langs  ongeveer  2000  jaar  geschiedenis  van 
bewoond Utrecht en  langs honderden miljoenen  jaren geschiedenis van de 
aarde: de verschillende steensoorten, afkomstig uit heel Eurpa, zijn zo oud. 

Ontdek  verborgen  mooie  stukjes  Utrecht  aan  de  hand  van  de  volgende  aanwijzingen.  De 
opdracht  is,  om  zo  veel  mogelijk  van  de  onderstaande  reliëfs,  beeldhouwwerken  en 
verborgen historische artefacten vast te leggen met jouw camera. Schroom niet om je door 
voorbijgangers op weg te laten helpen. 
Veel plezier en succes! 

• Vind het gebeeldhouwde aapje in één van de gevels in de Zadelstraat 

• Vind het wapen van Amsterdam in een gevel van een pand in de Servetstraat 

• Vind het  hondje in het reliëf van Sint Maarten Achter de Dom 

• Betreed de werven aan de Nieuwe Gracht, en vind de gebeeldhouwde zon onder een lantaarnpaal 
(een console) aan de Nieuwe Gracht. De zon bevindt zich in de buurt van het Paushuize.  

• Vind de legendarische versteende knoop in de Pandhof (tussen de Dom en het Academiegebouw).  

• Waar liepen de muren van het castellum? Vind ze in de Domstraat. (of bij het Wed, of in de 

Servetstraat) 

• Vind de eerste steen van de Domtoren aan de buitenkant van de toren, gezien vanaf de kant van de 

Servetstraat. (tip: kijk aan de linkerkant van de onderdoorgang) 

• Vind datgene dat de bronzen Willibrord in zijn hand draagt, in de buurt van de Janskerk (op het 
Janskerkhof) 

• Vind Anne Frank, in de buurt van de Janskerk (op het Janskerkhof) 

• Vind de oude resten van paleis Lofen, in het café het Weeshuis. (voor de echte resten moet je even 
naar beneden, vraag aan de barman of je even naar beneden mag) 

• Vind het gebeeldhouwde hoofdje van de jonge prinses Wilhelmina op de voorgevel van het 

Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht. (deze ligt aan het Domplein. Tip: kijk in de 
timpanen) 

• Vind de plek waar ooit de Heilig kruiskapel stond. (tip: zoek nabij Mien naar aanwijzingen in de 

betegeling op het plein) 

• Vind de plek van de kluis waar zuster Bertken, van haar dertigste tot en met haar 87e  ingemetseld zat. 

(tip: kijk naar de betegeling bij de bruidswinkel in de Choorstraat) 

G 



n de gevels vindt je meer terug dan slechts 2000 jaar geschiedenis…. 
Lees de beschrijving van verschillende stenen en steensoorten rondom het Domplein en 
kijk of je ze terug kunt vinden.  Fotografeer de verschillende structuren van de stenen. 
 
Zwerfstenen 
Ongeveer 150.000 jaar geleden, tijdens de voorlaatste ijstijd, stuwde landijs 
grote hoeveelheden materiaal voor zich uit. Dit materiaal vormt nu de 

Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, ooit samen één stuwwal. Het landijs nam 
naast een heleboel fijn materiaal ook zwerfkeien mee. Omdat de grootste hoeveelheid 
ijs uit het noorden kwam, zijn dit vaak blokken Scandinavisch graniet 
of andere dieptegesteenten. Via de Maas en de Rijn kwamen tijdens ijstijden 
ingevroren in ijsschotsen ook zwerfstenen van andere typen gesteenten naar Nederland. 
 
Bakstenen 
 Gemaakt van klei. Klastisch materiaal ontstaat door erosie van gesteenten. Hieruit worden sedimentaire 
of afzettingsgesteenten gevormd. Klei is het fijnste klastische materiaal. 
De korrelgrootte is kleiner dan twee micrometer. Het materiaal is samengesteld 
uit kleimineralen (kaoliniet, illiet, montmorriloniet), kwarts, veldspaten, 
calciet en ijzermineralen. In de omgeving van Utrecht is in het Holoceen door 
buiten hun oevers tredende meanderende rivieren rivierklei afgezet. De klei kon 
neerslaan toen het water, tot stilstand kwam in de komgebieden. 
 
Tufsteen  
is een erg poreus gesteente dat bestaat uit verkitte lichtgekleurde 
vulkanische as met daarin grotere, vaak donkerder vulkanische gesteentefragmenten. 
Ongeveer 350.000 jaar geleden werd de ‘Römer Tuf ’ gevormd tijdens vulkaanuitbarstingen in de Eifel. 
 
Bentheimer zandsteen  
is een crèmekleurig sedimentgesteente. Het bestaat uit 
zandkorrels die in het Onder‐Krijt dicht bij de kust in een zee zijn afgezet. Het 
bestaat voor meer dan 95% uit het mineraal kwarts. soms zijn er nog ribbels te 
zien die zijn gevormd door stromingen en golven in de zee. Andere veel 
gebruikte typen zandsteen zijn de eveneens crèmekleurige, maar iets fijnkorreliger 
en oudere Obernkirchener, de Udelfanger zandsteen en de rode 
Bontzandsteen 
 
Hardsteen 
De meest toegepaste Belgische kalksteen is de Hardsteen (Onder Carboon). Het 
gesteente wordt ook wel Petit Granit genoemd. Dit is geologisch gezien een 
verkeerde naam, aangezien het niet gevormd is uit gesmolten materiaal zoals 
echt graniet. Door de aanwezigheid van kristallijne fossielen heeft het echter 
wel iets weg van een stollingsgesteente. De volgende fossielen zijn te herkennen: 
schelpen, slakkenhuizen, koralen (honingraatstructuur of kegels met 
straalsgewijze opbouw) en stengels van zeelelies (witte cirkeltjes met een donker 
centrum). 

 
 
Welke steensoorten zijn er terug te vinden in: 

• De ingang van de Pandhof? 
• Oudegracht 364? 
• De witte steenlagen in het Paushuize? 
• Stadskasteel Oudaen? 
• De Pieterskerk? 
• Het Stadhuis? 
• De Domtoren? 
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Enquête over jouw beeld van Utrecht.                                                                                                         (nulsituatie) 
 
Hieronder staan enkele vragen. We zijn erg benieuwd hoe jij naar de stad Utrecht kijkt! Wat je van 
de stad vindt, en of je er leuke plekjes kent. Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 5 
minuten. 
 
1. Waar denk je aan als je aan Utrecht denkt? Welke woorden komen er in je op? Schrijf er een aantal 
op.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
2. a)Welk cijfer geef je de stad Utrecht? Waarom geef je Utrecht als stad dit cijfer? Leg uit. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
3. Heb je een favoriete plek in Utrecht? Zo ja, waar is dat? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
4. Welk cijfer geef  je aan deze plek? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
5. Als je iemand uit het buitenland op bezoek hebt, wat zou je aan diegene laten zien in de stad 
Utrecht? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
6. Hoe oud is Utrecht als stad, denk je? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
7. a)Welk gebouw vindt je het mooist, in de stad? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
b) Waarom vind je dit het mooiste gebouw? Kun je toelichten waarom je dat vindt? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………                      8. Waarom ligt Utrecht op de plek waar het nu ligt, denk je? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
9. Wie waren de eerste bewoners van Utrecht, denk je? (vul in) 
O mensen uit de Middeleeuwen             O mensen die zo’n vierhonderd jaar daar gingen wonen            
O Romeinen 
10. Welke plekken zou jij aan een buitenlandse gast die een paar dagen in Nederland is laten zien? 
Welke plekken vindt jij het meest van belang? Zet de onderstaande plaatsen in volgorde van 
schoonheid/belang (van 1 van zeer interessant en belangrijk  tot 5 van minst belangrijk) 
…….De Keukenhof       …….De stad Amsterdam         ……….De stad Utrecht          ………Volendam               
………..De Efteling 
10. Wat is het oudste gedeelte van de stad, denk je? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
11. Waar kijk je vooral naar, als je door de stad loopt? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 



Enquête over jouw beeld van Utrecht.                                                                                                    (eindstituatie) 
 
Hieronder staan enkele vragen. We zij erg benieuwd wat je van de stad vindt, nu je hier op excursie 
bent geweest, en hier een stuk over hebt geschreven voor in de historische reisgids. Het invullen 
van deze enquête duurt ongeveer 5 minuten. 
 
1. Waar denk je aan als je aan Utrecht denkt? Welke woorden komen er in je op? Schrijf er een aantal 
op.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
2. Welk cijfer geef je de stad Utrecht?Waarom geef je dit cijfer? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
3. Heb je een favoriete plek in Utrecht? Zo ja, waar is dat? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
4. Welk cijfer geef  je aan deze plek? En waarom? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
5. Als je iemand uit het buitenland op bezoek hebt, wat zou je aan diegene laten zien in de stad 
Utrecht? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
6. Hoe oud is Utrecht als stad, denk je? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
7. Welk gebouw vindt je het mooist, in de stad? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
8. Waarom ligt Utrecht op de plek waar het nu ligt, denk je? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
9. Wie waren de eerste bewoners van Utrecht, denk je? (vul in) 
O mensen uit de Middeleeuwen                 O mensen die zo’n vierhonderd jaar daar gingen wonen               
O Romeinen 
10. Wat is het oudste gedeelte van de stad, denk je? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
11. Waar kijk je vooral naar, als je door de stad loopt? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
12. Wat vond je ervan om over de stad te schrijven? Is je beeld van de stad en haar geschiedenis 
veranderd?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 



 
Beste docent, 
Bij deze willen wij u vragen of u mee zou willen werken aan een korte enquête over 
omgevingsonderwijs in en rond Utrecht.  
In het kader van het praktijkgebonden onderzoek waar wij mee bezig zijn als afsluiting van 
onze educatieve master aan het IVLOS, zouden wij u willen vragen de onderstaande vragen in 
te vullen. Onze bedoeling is om in kaart te brengen wat er aan omgevingsonderwijs wordt 
gedaan.  
Alvast heel erg bedankt!! 
Roel Rink, Loes Groeneveld en Nelleke Post. 
 
Naam: 
School: 
Vak: 
Enquête omgevingsonderwijs in Utrecht. 
1. Is er binnen het onderwijs op uw school (geschiedenis, aardrijkskunde of CKV, of het vak 
dat u geeft) in de afgelopen tijd aandacht besteed aan monumenten, gebouwen of 
verschijnselen uit uw eigen omgeving? 
O ja, namelijk 
aan………………………………………………………………………………………………
….  
O nee. 
O anders, 
namelijk…………………………………………………………………………………………
……… 
 
2. Wordt er binnen het door u gegeven onderwijs verwezen naar voorbeelden en/ of 
verschijnselen in de stad Utrecht? 
O ja, 
namelijk…………………………………………………………………………………………
…………….. 
O nee. 
O anders, 
namelijk…………………………………………………………………………………………
……… 
 
3. Bent u met uw klas in de afgelopen tijd op een locatie in of rond Utrecht op excursie 
geweest? 
O ja, 
namelijk…………………………………………………………………………………………
……………… 
O nee. 
O anders, 
namelijk…………………………………………………………………………………………
………. 
 
4. Wat vindt u er als docent van om in uw lessen aandacht te laten uitgaan naar de stad 
Utrecht, als casus voor omgevingsonderwijs? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………….. 



…………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
5. Wat vind u zelf de meest interessante plekken in Utrecht? 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 
 
6. Denkt u dat een excursie op locatie in te passen is het door u gegeven onderwijs, en binen 
het PTA voor het vak dat u geeft? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 
7. Bent u geïnteresseerd in de inventarisatie van de stand van zaken rond 
omgeveingsonderwijs in Utrecht, en in het onderwijsproject dat wij gaan uitvoeren? 
O ja, ik word graag op de hoogte gehouden en zal jullie onderzoeksresultaten ontvangen op 
(emailadres)…………………………………………… 
O nee, bedankt. 
 
Hartelijk dank voor het  invullen van de enquete! 
Roel Rink, Loes Groeneveld en Nelleke Post. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEMA UTRECHT-
EXCURSIE 26 juni 2009 

 GROEP 1 
(A3A +…………..) 

GROEP 2 
(A3C+………………) 

GROEP 3 
A3D+…………………) 

9.45 
u 

Overhandiging Historische 
Reisgids                                   

bij Mien met de Ijsco 

Overhandiging Historische 
Reisgids                   bij 

Mien met de Ijsco                   

Overhandiging Historische 
Reisgids                            

bij Mien met de Ijsco 
10.00 
u 

 
DOMTORENbeklimming,                                                       

wees 5 min vantevoren 
aanwezig in Rondom 

(VVV) 

 
Nelleke neemt jullie mee 
naar de Pandhof: uitleg 

Utrechts Geo-Historische 
fototour 

 
Roel neemt jullie mee naar 
de Florahof: uitleg Utrechts 

Geo-Historische fototour 

10.30 
u 

 
Nelleke neemt jullie mee 

naar de Pandhof:                             
uitleg Utrechts Geo-
Historische fototour 

 
DOMTORENbeklimming,                                            

wees 5 min vantevoren 
aanwezig in Rondom 

(VVV) 

 
Zelfstandig fotograferen in 

de stad 

11.00 
u 

 
Zelfstandig fotograferen in 

de stad 

 
Zelfstandig fotograferen in 

de stad 

 
DOMTORENbeklimming,                                            

wees 5 min vantevoren 
aanwezig in Rondom 

(VVV) 

12.20 
u 

Verzamelen bij Mien met 
de ijsco,                                 

inleveren enquêtes bij 
Loes(belangrijk!)                                                          

en gezamenlijk vertrek naar 
school 

Verzamelen bij Mien met 
de ijsco,                                 

inleveren enquêtes bij 
Loes(belangrijk!)                                                          

en gezamenlijk vertrek naar 
school 

Verzamelen bij Mien met 
de ijsco,                                 

inleveren enquêtes bij Loes 
(belangrijk!)                                                          

en gezamenlijk vertrek naar 
school 

  
 
 
 


