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Inleiding
Welkom in één van schatkamers van de wereld: Werelderf-
goed Kinderdijk.
Schatkamer van de wereld? Die molens van Kinderdijk 
horen toch gewoon bij Nederland, horen we leerlingen vaak 
zeggen. Is dat zo bijzonder dan? Ja en zelfs zo bijzonder 
dat andere mensen in de wereld vinden dat het een plaats 
verdient op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 

Deze handleiding geeft u de praktische informatie en 
didactische tips bij het uitvoeren van de lessen voor 
groep 7 en 8 over Werelderfgoed Kinderdijk. Uw leerlin-
gen leren alles over deze unieke plek in de wereld. De 19 
molens, de gemalen, lage en hoge boezems, dijken, sloten 
en sluizen vormen een ingenieus systeem van waterbe-
heer in de laaggelegen polders van de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden. 
De lessen maken deel uit van de Leerlijn Kinderdijk: 
ontmoet verleden, heden en toekomst van het Hollands 
waterbeheer.
De onderwerpen waterbeheer, erfgoed en werelderfgoed 
staan vast al op uw programma. Met het geven van de 
lessen over Werelderfgoed Kinderdijk betreedt u ook het 
leergebied werelderfgoededucatie. Een krachtig leergebied 
vol mogelijkheden en sterk in opmars. Het zorgt voor een 
rijke leeropbrengst en verbindt verschillende vakgebieden 
met elkaar. Het opent de wereld voor uw leerlingen. 
In deze handleiding vindt u meer informatie over de 
leerlijn Kinderdijk, de didactiek, drie kant-en-klare lessen 
en een diploma Werelderfgoedkenner. Tot slot vindt u 
informatie over werelderfgoededucatie met daarin ook de 
aansluiting van deze lessen bij het onderwijsprogramma. 
De opdrachten voor de leerlingen vindt u op de lesbladen 
leerlingen groep 7-8. Print deze lesbladen uit en u heeft 
een handig werkboekje waarin uw leerlingen kunnen 
werken.

Veel plezier!

groep 
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De Leerlijn 
Kinderdijk
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk heeft een uniek en 
bijzonder verhaal te vertellen.
Het verhaal over 1000 jaar menselijk vernuft en vastbera-
denheid in waterbeheer en bescherming van het land door 
waterbouwkundige technieken. 

Het netwerk van negentien windmolens in Kinderdijk-El-
shout toont de indrukwekkende bijdrage die de Nederlan-
ders hebben geleverd aan de technologie om water onder 
controle te houden. In de Middeleeuwen begon men met 
de bouw van waterwerken, nodig voor de afwatering van 
landbouwgrond en dorpen, en tot op vandaag gaat dit door. 
Het gebied toont alle typische kenmerken die samenhan-
gen met deze technologie: dijken, reservoirs, pompstati-
ons, administratieve gebouwen en de negentien prachtig 
bewaard gebleven windmolens. De molens werden in 1950 
buiten functie gesteld, maar werken nog allemaal. Ze staan 
‘reserve’ voor het geval de moderne installaties uitvallen.
Het molencomplex is werelderfgoed omdat: 

 4 het een meesterwerk vertegenwoordigt van het crea-
tief menselijk genie; 

 4 het belangrijke interactie van menselijke waarden 
toont – gedurende een bepaalde periode of binnen een 
cultureel gebied in de wereld – voor ontwikkelingen 
in architectuur of technologie, monumentale kunsten, 
stadsontwerp of landschapsinrichting; 

 4 het een bijzonder voorbeeld is van een type gebouw of 
architectonische of technologische samenstelling van 
een landschap, dat (een) belangrijke fase(s) van de 
menselijke geschiedenis laat zien. (www.unesco.nl) 

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk ontwikkelt de Leerlijn 
Kinderdijk om dit bijzondere erfgoed optimaal te ontslui-
ten voor het onderwijs. In deze leerlijn worden lesmateria-
len en educatieve activiteiten aangeboden voor docenten, 
leerlingen en studenten van alle leerjaren in het basison-
derwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO en Wetenschappe-
lijk Onderwijs. Ook volwasseneducatie heeft een plaats in 
de leerlijn.
De inhoud van de materialen en activiteiten is geor-
dend aan de hand van de topthema’s die horen bij dit 

werelderfgoed en de aansluiting daarvan bij het 
onderwijscurriculum. 
‘Ontmoet het verleden, heden en toekomst van het 
Hollands waterbeheer’ is het verbindende thema. 

In de Leerlijn Kinderdijk wordt duidelijk gemaakt wát 
wordt aangeboden, wánneer het wordt aangeboden en 
hóe het wordt aangeboden. Met de juiste aanpak en 
didactiek is het Werelderfgoed Kinderdijk geschikt voor 

onderwijs aan alle leeftijdsgroepen en voor alle school-
vakken. Een leerling kan in zijn schoolcarrière meerdere 
bezoeken brengen aan Werelderfgoed Kinderdijk waarbij 
steeds een ander perspectief centraal staat.

Algemene leerdoelen Leerlijn:
Leerlingen en studenten leren wat het Werelderfgoed 
Kinderdijk inhoudt en wat het zo uniek maakt in de wereld. 
Ze leren respect te hebben voor het verleden, leren wat het 
betekent dat we in een gebied leven dat onder de zeespiegel 
ligt en dat we ook in de toekomst zorgvuldig met waterbe-
heer moeten omgaan.

Het overzicht op de website laat u zien welke educatieve 
activiteiten inmiddels gereed zijn. 
Mocht u interesse hebben in de andere lessen? Download ze. 
Pas ze gerust aan en gebruik ze.

Ontmoet verleden, heden en 
toekomst van het Hollands 
waterbeheer.
Definitie Werelderfgoed Kinderdijk: In Kinderdijk 
wordt het water uit de polders van de Alblasserwaard 
en Vijfheerenlanden naar de rivier de Lek overgebracht. 
Hierdoor hebben we droge voeten in de polders en 
kunnen we leven en wonen in een gebied dat onder de 
zeespiegel ligt. Via een uitermate knap bedacht systeem 
wordt in drie stappen het water uit de polders via sloten, 
sluisjes, 19 molens, boezems, kanalen, gemalen en een 
uitwateringssluis in de dijk naar de rivier gebracht. 
Dit systeem is zo bijzonder in de wereld dat het op de 
Werelderfgoedlijst van UNESCO staat en toeristen overal 
vandaan komen om het met eigen ogen te zien. In Kin-
derdijk is duizend jaar strijd van Nederlanders tegen het 
water terug te vinden. Soms zichtbaar, soms een beetje 
verborgen! Ga je mee op zoek?

De didactiek
Alle lessen over Kinderdijk zijn opgezet aan de hand van 
eenzelfde didactiek. 
De basis hiervoor vormt de beproefde drie-lessen-structuur 
waarin een volwaardig leerproces wordt gerealiseerd vanuit 
het theoretisch kader voor erfgoededucatie (Theoretisch 
kader voor erfgoededucatie, De Langen, Zeeman & de Regt, 
2008).

Het activeren van voorkennis in de eerste les op school 
zorgt ervoor dat leerlingen dat wat ze gaan leren kun-
nen verbinden aan wat ze al weten. Activeren betekent 
dat de kennis wordt aangesproken die nodig is om het 
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werelderfgoed zinvol te beleven. Wat weten leerlingen bij-
voorbeeld al over de Werelderfgoedlijst? Wat moeten ze we-
ten over het begrip ‘droogmaken’ en ‘de polder’ voordat ze 
les krijgen over Kinderdijk? Het activeren van voorkennis 
vervult de voorbereidende leerfunctie. De leerling constru-
eert zijn eigen kennisbestand door de aangeboden kennis 
te verbinden met de reeds aanwezige kennis en door dit 
bestaande kennisbestand te bewerken. Het is van belang 
om de leerstof goed voorbereid aan te bieden. We noemen 
dit actief ontvangend leren. Bij actief ontvangend leren 
wordt de informatie die wordt aangeboden geselecteerd en 
goed voorbereid door de leraar. Doordat de leerling nieuwe 
kennis opneemt in zijn cognitieve structuur, ontstaat er 
een nieuwe structuur van aan elkaar gerelateerde kennis.
Het zinvol beleven in de tweede les is een centraal begrip 
in de didactiek voor erfgoededucatie. Een bezoek aan het 
Werelderfgoed Kinderdijk stelt leerlingen in staat tot het 
daadwerkelijk beleven van het open polderlandschap, de 
wuivende rietkragen en de aanblik van de serie molens. De 
leerlingen worden door kijk- en beleefopdrachten gestuurd 
in beleven van het erfgoed. Het zinvol beleven vervult de 
verwerkende leerfunctie. Dat betekent dat leerlingen bezig 
zijn met het begrijpen van informatie, het integreren van 
de informatie en de informatie toepassen. Boek dicht, klas 
uit!
In de derde les vindt reflectie plaats. Door het stellen van 
de vraag ‘wat heb je geleerd’ en het toetsen van de leerdoe-
len, wordt het eigenlijke leereffect behaald. We spreken 
hier over de regulatieve leerfunctie. De regulatiefunctie 
stuurt de andere leerfuncties aan. Het zijn de metacogni-
tieve vaardigheden die de denkactiviteiten sturen, waarmee 
leerlingen het verloop van hun eigen leer- en denkproces-
sen reguleren. Aandacht voor deze leerfunctie is in erfgoe-
deducatie onmisbaar. Juist omdat bij erfgoed educatie de 
beleving van erfgoed centraal staat, is het van belang om 
achteraf te reflecteren. De beleving van het erfgoed is van 
wezenlijk belang, maar onderwijs gaat altijd over de vraag: 
wat hebben we geleerd? 
In de volgende lesbeschrijvingen vindt u deze didactiek 
terug. 

Meer lezen? 
Het artikel ‘Schatkamers van de wereld’ in Praxisbulletin, 
jaargang 30, nummer 9, mei 2013. Uitgeverij Malmberg. 
www.kinderdijk.nl/educatie/lessen 

De drie lessen
Het werelderfgoed Kinderdijk
De leerling leert:
 - waarom Kinderdijk werelderfgoed is. 
 - wat het unieke is aan het systeem van waterbeheer 

in Kinderdijk en welke sporen nu nog zijn terug te 
vinden. 

 - welke werelderfgoederen er nog meer zijn in 
Nederland.

Wetenswaardigheden
Om de lessen te kunnen geven is het belangrijk dat u weet:

 4 waarom dit waterbeheersysteem nodig is in dit gebied. 
Vertel dat zeker de helft van ons land onder de zee-
spiegel ligt. Kinderdijk wordt zelfs het afvoerputje van 
de Alblasserwaard genoemd. Hier stroomt al het water 
naartoe. Zonder deze molens, dijken, gemalen, sloten 
en sluizen zou iedereen in dit gebied natte voeten 
hebben. Men kan er dan niet wonen en werken. Het is 
dus nodig om te pompen. En dat zal altijd nodig zijn: 
malen en pompen om droge voeten te houden. 

 4 dat veenontginning de oorzaak is van het inklinken 
van de grond in dit gebied. Door het inklinken zijn de 
molens nodig om het water omhoog te pompen. 

 4 wat het verschil is tussen waterbeheer en droogma-
kerijen. In Kinderdijk staat waterbeheer centraal. De 
molens en gemalen pompen het teveel aan water weg, 
maar in tijden van droogte wordt er water ingelaten in 
de polders. Dit is een verschil met Werelderfgoed De 
Beemster. Dat is een droogmakerij waar de molens het 
gebied droog hebben gemaakt. De molens van Kinder-
dijk hebben nog altijd een functie in het waterbeheer 
in dit gebied. 

 4 dat u meer uitleg kunt vinden in de folder: “Wegwijs 
in Kinderdijk. Werelderfgoed Kinderdijk; Hollands 
waterbeheer door de eeuwen heen” 

 4 www.kinderdijk.nl/educatie/lessen.
 4 dat u de lessen kunt uitbreiden en aanpassen. Kijk 

voor extra lessen over werelderfgoed in Nederland op 
www.werelderfgoed.nl. 

 

Les 1: Wat weet jij over deze 
wereldplek?
Tijdsduur: 60 minuten.
Benodigdheden: internet, digibord of beamer en 
lesbladen voor de leerlingen.

1. Vertel wat u en de leerlingen de komende drie lessen 
gaan doen en bespreek de leerdoelen. 

2. Introduceer de begrippen ‘erfgoed’ en ‘werelderfgoed’. 
Vertel dat erfgoed de tastbare sporen uit het verleden 
zijn. Sporen die laten zien hoe mensen vroeger leefden, 
woonden en werkten. We zijn er zuinig op en willen het 
bewaren voor later.  
Welke dingen bewaren de leerlingen zelf voor later? 
Er is ook erfgoed dat niet alleen waarde heeft voor 
onszelf, maar van waarde is voor alle mensen wereld-
wijd. Het zijn objecten, plekken of gebieden die uniek 
zijn in onze wereld en van betekenis zijn zowel voor de 

http://www.kinderdijk.nl/educatie/lessen
http://www.kinderdijk.nl/educatie/lessen
http://www.werelderfgoed.nl
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geschiedenis als de toekomst van de mensheid en daar-
om zijn geplaatst op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 
Dit zijn de werelderfgoederen.  
Nederland heeft ook werelderfgoed. Gebruik de inter-
actieve Werelderfgoedkaart op www.unesco.nl. of www.
werelderfgoed.nl. Welk werelderfgoederen in Nederland 
hebben met waterbeheer te maken? 

3. Wat doet UNESCO? Laat de volgende clip zien: www.
kinderdijk.nl/educatie/lessen. 
Geef de leerlingen de volgende kijkvragen mee:
• Waar staan de letters van UNESCO voor? Wat bete-

kent dit?
• Wat wil UNESCO bereiken?
• Wat staat er op de Werelderfgoedlijst van UNESCO? 
• Welk Nederlands werelderfgoed laten ze zien in 

deze film?
4. Om het unieke waterbeheersysteem van Kinderdijk te 

begrijpen, is het nodig om een introductie te geven 
over veenontginning en het ontstaan van de polders. 
Gebruik het Watercanonspel op www.watercanon.nl als 
introductie op veenontginning en het ontstaan van de 
polders. 

5. Leg in uw eigen woorden de wetenswaardigheden uit. 
Bespreek de definitie Werelderfgoed Kinderdijk. Deze 
staat op pagina 2. Verduidelijk uw uitleg met de website 
www.kinderdijk.nl of Google Afbeeldingen.

6. Deel de lesbladen uit. Maak opdracht 1. 
7. Neem de tijdbalk door met de leerlingen. Door de jaren 

heen zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen geweest 
in het beter wegmalen van het teveel aan water in 
Kinderdijk. Die ontwikkelingen worden aan de hand van 
zichtbare sporen visueel gemaakt in de tijdbalk.  
De tijdbalk is als volgt opgezet: 

Foto: Een spoor uit het verleden dat leerlingen 
nu nog terug kunnen vinden.

Jaartal/periode

Informatie over een belangrijke 
ontwikkeling in het ontstaan van het unieke 
waterbeheersysteem. 

Zoekvragen op locatie.

• Vertel de leerlingen dat de 10 sporen nu nog steeds 
te zien zijn. 

• In de les op locatie en de reflectie wordt de tijdbalk 
aangevuld door de leerlingen met het nu en de 
toekomst.

! Tijd over? Laat leerlingen eventueel een extra opdracht 
maken. Op de lesbladen zijn achteraan extra opdrachten 
toegevoegd. 

Les 2: Op bezoek bij Werelderfgoed 
Kinderdijk
Kies één van de volgende acties om Werelderfgoed Kinder-
dijk te beleven.

 4 Naar Werelderfgoed Kinderdijk
Tijdsduur: 1 dagdeel
Benodigdheden: de lesbladen, schrijfgerei, eventu-
eel fototoestel en verrekijker.

Voorbereiding:
• Plan uw bezoek tijdig. 
• Maak afspraken over ontvangst, begeleiding en mo-

gelijkheden voor vervoer. Wissel telefoonnummers 
uit met de contactpersoon van de Stichting. 

• Regel voldoende begeleiders/ouders. Minimaal 
twee extra begeleiders per klas. 

• Zorg dat u de voorbereidende les heeft gegeven.
• Vertel de leerlingen dat ze een schatkamer van de 

wereld binnengaan; daar horen regels bij. Stel sa-
men vast wat de belangrijkste regels zijn en wat u 
doet met leerlingen die zich daar niet aan houden.

• Bekijk alvast de plattegrond van Kinderdijk (www.
kinderdijk.nl) om te zien waar de 10 sporen terug 
te vinden zijn. 

• Tijdens het bezoek:
• Meld u op de afgesproken tijd en plaats bij Werel-

derfgoed Kinderdijk. 
• Stel de beleving centraal in deze les. Blijf vragen 

stellen als: Wat hoor je? Wat zie je? Wat ruik je? Wat 
voor gevoel geeft het je? 

• Onder de begeleiding van de educator van Kinder-
dijk bezoekt u de tien sporen uit de tijdbalk. 

• Maak de vragen van opdracht 2 bij iedere plek. 
• Wijs de leerlingen op de extra opbergplaatsen van 

het water in dit gebied. De hoge boezems zijn de 
gebieden achter de molens in de Overwaard en de 
Nederwaard. De lage boezems zijn de kanalen aan 
weerszijden van de Middelkade.

• Laat de leerlingen de 3 stappen van het trapsgewijs 
malen zien in het gebied: 1. Water uit de polder 
naar de kanalen (lage boezems) 2. Het water wordt 
van de lage naar de hoge boezems gemalen. 3. Het 
water wordt uit de hoge boezems via de uitwate-
ringssluis naar de rivier gebracht. 

• Hebben de leerlingen nog vragen, dan kunnen zij 
bij de educator van Kinderdijk terecht. 

• Maak foto’s van uw leerlingen bij Werelderfgoed 
Kinderdijk. 

 

http://www.unesco.nl
http://www.werelderfgoed.nl
http://www.werelderfgoed.nl
http://www.kinderdijk.nl/educatie/lessen
http://www.kinderdijk.nl/educatie/lessen
http://www.watercanon.nl
http://www.kinderdijk.nl
http://www.kinderdijk.nl
http://www.kinderdijk.nl
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 4 Beleef het in de klas 
Tijdsduur: 45 minuten. 
Benodigdheden: internet www.kinderdijk.nl, digi-
bord of beamer en de lesbladen.

• Bekijk de aflevering van Hollandse Wereldwon-
deren (23,52 min) over Kinderdijk. Hierin maken 
leerlingen kennis met Kinderdijk en zijn toeristen 
en betrokkenen aan het woord. 
U vindt een link van de aflevering op: www.kinder-
dijk.nl/educatie/lessen.  
Maak opdracht 3. Dit zijn vragen bij de aflevering. 
In deze les is het belangrijk om de beleving van het 
werelderfgoed in de klas te halen. Stel de beleving 
met zintuigen centraal. 

Les 3: Wat heb je geleerd over 
Werelderfgoed Kinderdijk?
Tijdsduur: max. 2 uur
Benodigdheden: ingevulde lesbladen, materialen 
om de verwerkingsopdracht te maken, voldoende 
exemplaren diploma ‘Werelderfgoedkenner’.

1. Bespreek de vragen van opdracht 2. Bespreek met 
de leerlingen wat ze geleerd en beleefd hebben in de 
afgelopen twee lessen. Laat de leerlingen opdracht 4 
maken op het lesblad. Ze schrijven drie dingen op die ze 
geleerd hebben. 

2. Kies uit de volgende verwerkingsopdrachten:
• Maak een kijkdoos of maquette van Kinderdijk. Zorg 

dat de belangrijke onderdelen van het waterbe-
heersysteem in de kijkdoos te zien zijn: de polders, 
de molens, de boezems, de twee kanalen, de gema-
len, de dijk en de rivier.  
Verzamel materialen waarmee gewerkt kan worden 
zoals schoenendozen, papier, karton, wc-rollen, 
hout, figuurzaag, klei, etc.

• Laat de leerlingen een ansichtkaart “Groeten uit 
Kinderdijk…” maken. Op de ansichtkaart staat wat 
er te zien is in Kinderdijk. Gebruik tekenspullen of 
stukjes gekleurd papier.

3. Beoordeel de eindproducten van uw leerlingen. Let bij 
uw beoordeling niet alleen op de juiste antwoorden, 
maar ook op de verwerkingsopdracht, de werkhouding 
en hun gedrag bij Werelderfgoed Kinderdijk. 

4. Print de diploma’s ‘Werelderfgoedkenner’ en voorzie ze 
van naam en datum en deel ze uit.

Antwoorden bij de lesbladen
Daar waar mogelijk geven wij u de antwoorden bij de 

opdrachten. De antwoorden van de andere opdrachten 
kunt u zelf beoordelen. 

Opdracht 1
a. Uniek en vernuftig systeem van 1000 jaar waterbeheer 

dat nog altijd in functie is.
b. Schokland, De Stelling van Amsterdam, Willemstad 

Curaçao, Het Woudagemaal, De Beemster, Het Rietveld 
Schröderhuis, De Waddenzee en De Grachtengordel van 
Amsterdam. Op www.werelderfgoed.nl vindt u meer 
informatie over deze werelderfgoederen.

c. Zie www.kinderdijk.nl.

Extra opdrachten:

Bussen Japanners: 
3x60 = 180 Japanners per week
Uitgaande van 31 weken (april t/m okt): 31 x 180 = 5.580 
Japanners. 

Woordpuzzel: 
4. Graaf Floris V
5. De Blokker
6. Alblasserwaard
7. Veengrond
8. Stoomgemaal
9. Sluis
10. Poldermolen
11. Waterschap
12. Waardhuis

Het woord dat te maken is van de ontbrekende letters = 
AFWATERING.

Werelderfgoed-
educatie
Leren over werelderfgoed geeft je de kans om kennis te ma-
ken met de mooiste, unieke en bijzondere kostbare schat-
ten uit ons verleden. Werelderfgoed Kinderdijk is erfgoed 
dat wordt beschouwd als uniek en onvervangbaar. 
Het verhaal van Werelderfgoed Kinderdijk vertelt over onze 
cultuur, over Nederlanders en de eeuwige strijd tegen het 
water en onze plaats in de wereld. Het laat ons zien wie we 
zijn, wat ons verleden is en wat ons bindt. Door je bewust 
te zijn van de cultuurhistorische waarde van het werel-
derfgoed in de eigen omgeving, leer je de eigen cultuur 
en identiteit beter begrijpen. Als je weet wie je bent, kun 
je ook verbinding leggen met de ander en met andere 
culturen. Dit draagt bij aan een beter begrip voor elkaar en 
een cultuur van vrede. Dat is de missie van UNESCO: vrede 
creëren in de hoofden van mensen, zorgen voor begrip van 
en respect voor elkaars cultuur. Het behoud en beheer van 
werelderfgoed is een manier om dat te bereiken. 

http://www.kinderdijk.nl
http://www.kinder-dijk.nl/educatie/lessen
http://www.kinder-dijk.nl/educatie/lessen
http://www.kinder-dijk.nl/educatie/lessen
http://www.werelderfgoed.nl
http://www.kinderdijk.nl
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Nederland kent nog meer werelderfgoederen: Schokland, De 
Stelling van Amsterdam, Willemstad Curaçao, Het Woudage-
maal, De Beemster, Het Rietveld Schröderhuis, De Waddenzee 
en De Grachtengordel van Amsterdam. Op www.werelderf-
goed.nl vindt u meer informatie.
Werelderfgoededucatie gaat over de vraag: wat willen we 
dat een volgende generatie leert over werelderfgoed, zodat 
de erfenis veilig overgedragen kan worden aan de nieuwe 
erfgenamen? Wat betekent werelderfgoed voor jou en voor 
je culturele identiteit? En: hoe ziet een optimaal leerproces 
eruit? 
We hanteren de volgende definitie: Werelderfgoededucatie 
is de systematische overdracht van kennis, vaardigheden en 
attituden aan leerlingen. Het is gericht op het werelderfgoed 
in de eigen omgeving (lokaal niveau), in Nederland (natio-
naal niveau) en de plaats daarvan in de wereld (internatio-
naal niveau). 

Werelderfgoed Kinderdijk verbindt verleden, heden 
en toekomst
Leerlingen leren en ervaren de waarde van Werelderfgoed 
Kinderdijk; geen heden zonder verleden en geen toekomst 
zonder heden. 
Werelderfgoed Kinderdijk is dé wereldplek waar verleden, 
heden en toekomst van ingenieus waterbeheer samenval-
len. Droge voeten hebben we nodig om te kunnen leven en 
wonen in een land dat onder de zeespiegel ligt. Duizend 
jaar waterbeheer is hier zichtbaar. 
Het laat niet alleen het Hollands waterbeheer door de 
eeuwen zien, het maakt ook de noodzaak en actualiteit 
duidelijk. Het systeem functioneert nog steeds. En hoe 
zorgen we ervoor dat het water ook in de komende jaren 
op peil blijft? De techniek blijft zich ontwikkelen maar het 
malen zal nooit stoppen. 
Het thema Nederland als waterland verbindt Kinderdijk 
met de andere werelderfgoederen in Nederland. Door de 
samenhang in de geschiedenis te kennen, weten we wat we 
willen behouden en beheren voor de toekomst. Werelderf-
goed Kinderdijk inspireert nieuwe generaties in het denken 
over natuur en technische toepassingen.

Werelderfgoed Kinderdijk verbindt leergebieden en 
vakken met elkaar
Werelderfgoed Kinderdijk is rijk aan kansen voor beteke-
nisvol onderwijs en het ontwikkelen van algemene com-
petenties, zoals cultureel bewustzijn. De inhoud verbindt 
leergebieden en vakken met elkaar. Het raakt behalve 

onderwerpen in meerdere perioden van onze geschiede-
nis ook landschapsinrichting, techniek, natuur, kunst 
& cultuur en maatschappelijke vorming. 
De onderwerpen waterbeheer en werelderfgoed in Ne-
derland zijn onderdeel van het leerplan. Door het geven 

van deze lessen voldoet u aan de volgende kerndoelen van 
verschillende leergebieden. 

 4Nederlands 
1. De leerlingen leren informatie te verwerven uit 

gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, monde-
ling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 
6. De leerlingen leren informatie en meningen te orde-
nen bij het lezen van school- en studieteksten en ande-
re instructieve teksten, en bij systematisch geordende 
bronnen, waaronder digitale bronnen. 
12. De leerlingen verwerven een adequate woorden-
schat en strategieën voor het begrijpen van voor hen 
onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook 
begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal 
te denken en te spreken.

 4 Rekenen/Wiskunde 
33. De leerlingen leren meten en leren te rekenen met 
eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, 
oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

 4 Oriëntatie op jezelf en de wereld: Ruimte 
48. Kinderen leren over de maatregelen die in Neder-
land genomen worden/werden om bewoning van door 
water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

 4 Oriëntatie op jezelf en de wereld: Tijd 
51. De leerlingen leren gebruik te maken van eenvou-
dige historische bronnen en ze leren aanduidingen van 
tijd en tijdsindeling te hanteren. 
53. De leerlingen leren over de belangrijke histori-
sche personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse 
geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden 
met de wereldgeschiedenis.

 4 Kunstzinnige oriëntatie 
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krij-
gen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Uit: Kerndoelen Primair Onderwijs (april 2006 / ministe-
rie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) / ISBN: 
9059103548.)

De leerinhoud ‘Werelderfgoed Kinderdijk’ sluit ook aan bij 
verschillende vensters van de Canon van Nederland.

 4 FLORIS V: Waterhuishouding:  
In 1277 is door een besluit van graaf Floris V het Hoog-
heemraadschap opgericht. Pas toen samenwerking via 
een grafelijke verordening werd afgedwongen kwam 
er structuur in de waterhuishouding van de Alblasser-
waard (en de Vijfheerenlanden): de gehele Waard werd 
van een ringdijk voorzien, alle waterwegen werden 
met elkaar verbonden en uiteindelijk werd geprobeerd 
alle overtollige water van de Alblasserwaard naar het 
laagste punt van de polder te laten stromen, om het 
daar op de rivier te laten lozen.

 4 DE BEEMSTER: Systeem van droogmaken:  
droogmakerij 1612. Kinderdijk is een nog ouder systeem 
van succesvol waterbeheer en het wegpompen van 
water uit een gebied. 

 4 DE EERSTE SPOORLIJN: Industrialisatie en Kinderdijk 
en de moderne ontwikkelingen door de eeuwen heen: 
stoommachine, elektriciteit.  

http://www.werelderf-goed.nl
http://www.werelderf-goed.nl
http://www.werelderf-goed.nl
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DE WATERSNOOD: Natte en droge voeten in Kinderdijk. 
In 1953 tweede elektrisch gemaal. Deltaplan. In 1995 
elektrisch Overwaardgemaal heeft vooralsnog voldoen-
de capaciteit. Dijkverzwaringen. Soms waterinlaat bij 
extreme droogte.

Op de website www.entoen.nu vindt u de vensters van de 
Canon.
Ook is er een verbinding met de onderwerpen veenontgin-
ning, waterschappen, dijkbouw, windbemaling, waterpeil, 
stoombemaling en overstromingen uit de watercanon 
http://watercanon.nederlandleeftmetwater.nl 

Werelderfgoed Kinderdijk biedt een structurele 
verbinding met scholen
Het Werelderfgoed Kinderdijk heeft het onderwijs veel te 
bieden, maar het onderwijs is ook van belang voor het we-
relderfgoed. Die wisselwerking is goud waard. Door kennis 
te delen, de schatten uit ons verleden te beleven en na te 
denken over de uitzonderlijke waarde, kan dit bijzondere 
erfgoed aan de komende generaties worden toevertrouwd. 
Door in te zetten op een structurele verbinding krijgen 
onderwijsprojecten de kans te groeien en daardoor steeds 
beter aan te sluiten op de wensen van uw school. Deze 
relatie zorgt ook voor ruimte voor initiatieven vanuit het 
onderwijs. 

De Leerlijn Kinderdijk leent zich voor een duurzaam samen-
werkingsverband tussen de Stichting Werelderfgoed Kin-
derdijk en uw school. Een samenwerking met een looptijd 
van meerdere jaren waarborgt de kwaliteit van erfgoede-
ducatie op uw school. Het vastleggen van deze structurele 
samenwerking betekent dat u voor meerdere jaren verze-
kerd bent van verantwoord en kant-en-klaar lesmateriaal 
en goed verzorgde lessen op locatie voor alle klassen. In 
overleg met u wordt een rooster gemaakt, mogelijkheden 
voor vervoer besproken en u wordt nauw betrokken bij de 
evaluatie van de lessen. 
Informeer bij de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk naar 
de mogelijkheden.

Colofon
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Ontwikkeling lesmateriaal mogelijk gemaakt door: 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

http://www.entoen.nu
http://watercanon.nederlandleeftmetwater.nl
http://www.zeemanderegt.nl
http://www.potztausend.nl



