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Zelfstandige Museumtour
Handleiding voor docenten
Introductie
Voor u ligt de handleiding bij het programma Zelfstandige Museumtour van het Airborne
Museum at Hartenstein te Oosterbeek. Tijdens dit programma maken uw leerlingen
kennis met de Slag om Arnhem.
In een opdrachtencarrousel gaan de leerlingen in groepjes op onderzoek uit in het
museum. Om het bezoek goed te laten verlopen, vragen we u de leerlingen voor te
bereiden. In deze handleiding treft u hier instructies voor aan.
Voor wie
Bovenbouw VMBO, bovenbouw HAVO/VWO en MBO
Werkvorm
Zelfstandig werken na een gezamenlijke introductie.
Duur
1,5 uur
Kerndoelen
Sluit aan op canonvenster ‘De Tweede Wereldoorlog’ en de tijd van wereldoorlogen
Kerndoelen 37 en 40
Doel
Wat weten de leerlingen na het doen van de zelfstandige museumtour:
• de leerlingen kennen de hoofdlijnen van de Slag om Arnhem.
• de leerlingen maken kennis met persoonlijke verhalen van ooggetuigen van de
Slag om Arnhem.
Het programma
Tijdens de zelfstandige museumtour gaan leerlingen van het voortgezet onderwijs of het
MBO onder begeleiding van hun eigen docent met opdrachten door het museum. Ze
worden ingedeeld in groepjes door hun docent en hebben vervolgens verschillende
startpunten in het museum. Deze opdrachten zijn te vinden op de website van het
Airborne Museum.
Het bezoek begint met een gezamenlijke introductie door de museumdocenten. Zij zullen
de groep ontvangen en vertellen de hoofdlijnen van de Slag om Arnhem, waarna de
leerlingen zelf op onderzoek uitgaan in het museum. Samen met de docenten leidt de
museumdocent het bezoek in goede banen en zijn zij beschikbaar voor vragen.
De opdrachten brengen de leerlingen door het gehele museum. Hierdoor leren ze over
Oosterbeek en Villa Hartenstein voor de oorlog, over de bezetting, over operatie Market
Garden en de Slag om Arnhem, over de evacuatie en over de huidige herdenkingscultuur.
Daarnaast brengen de leerlingen ook een bezoek aan de Airborne Experience.
Belangrijk is dat de docent van te voren al de groep verdeeld in tweetallen of kleine
groepjes. Vervolgens loopt elke groepje een andere route. Deze routes zijn terug te
vinden op het opdrachtenvel. De opdrachten vinden plaats op verschillende verdiepingen
van het museum. Dat zijn: -3, de begane grond en de eerste verdieping.
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Huishoudelijke mededelingen:
• De toiletten bevinden zicht op -2
• Graag gebruik maken van de grijze trap
Voorbereiding
Download en print de lesmaterialen die op de website staan. Let op: neem ook zelf
schrijfgerei mee!
Deze zijn hier te downloaden.
De leerlingen gaan zelfstandig het museum in. Het is dus aan te raden om voor het
bezoek in de klas aandacht te besteden aan de thema’s Tweede Wereldoorlog en de Slag
om Arnhem. Op onze website hebben we veel voorbereidend materiaal beschikbaar voor
in de les. Dit is hier te bekijken.
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Colofon

Uitgave Airborne Museum Hartenstein, 2020
Afdeling Educatie
Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
Telefoon: 0854 857 813
Email: boekingen@airbornemuseum.nl; educatie@airbornemuseum.nl
Website: www.airbornemuseum.nl
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