
 

Intensivering digitale ontsluiting erfgoed voor het 
onderwijs via projecten vanuit onderwijsinstellingen 
Uitgangspunten voor samenwerking en ondersteuning 

 

Introductie 
Kennisnet en het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) werken samen aan de verbetering van de 
ontsluiting van (digitaal) cultureel erfgoed in het onderwijs. Het doel van dit programma is om met 
behulp van ict duurzame manieren te vinden en versterken voor het gebruik van (digitaal) cultureel 
erfgoed in het primair en voortgezet onderwijs. 
 
We zoeken scholen die samen met andere (erfgoed)instellingen ict inzetten om makkelijker gebruik 
te maken van erfgoed-lesmateriaal en dit integreren in hun onderwijs.  
 
Bijvoorbeeld: een aantal basisscholen in een gemeente ontwikkelt een regionale erfgoedleerlijn en 
werkt hierbij samen met lokale musea en archieven om deze te vullen met (digitaal) lesmateriaal. 
Of: verschillende vmbo-scholen in de regio willen graag meer (digitaal) erfgoedmateriaal gebruiken 
als aanvulling op hun lesmethode, zodat ze meer kunnen aansluiten bij hun eigen regionale cultuur 
en landschap. Hiervoor werken ze samen met lokale erfgoedinstellingen en zetten ze hun 
materialen in de digitale leeromgeving van de school. 
 

Projectondersteuning 
In het schooljaar ‘19/’20 ondersteunen Kennisnet en NDE een aantal van deze projecten in 
doorontwikkeling en expertise. Dit doen we als volgt: 

● We adviseren over het maken van lesmateriaal met digitaal erfgoed  
● We leggen de verbinding met het onderwijsleerplan 
● We adviseren over een duurzame inzet van ict als hulpmiddel voor de ontsluiting van 

(erfgoed)lesmateriaal 
● We verbinden relevante organisaties en ontwikkelingen met elkaar 
● We brengen het project in verband met ontwikkelingen in de landelijke ict-infrastructuur 

waar Kennisnet bouwer van is 
 
We brengen in kaart hoe andere onderwijsinstellingen gebruik kunnen maken van deze 
voorbeelden. Daarmee zorgen we samen voor dat cultureel erfgoed op een duurzame manier in 
het onderwijs gebruikt wordt. 
 
Per project zijn er middelen beschikbaar voor ondersteuning. In overleg met de initiatiefnemers kan 
dit budget voor ondersteuning en doorontwikkeling worden ingezet.  
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Kennisnet biedt expertise op het vlak van ict en onderwijs, waaronder digitale leermiddelen. 
Daarnaast bouwt Kennisnet aan het publieke ict-fundament, waar onderwijsinstellingen en 
andere organisaties in de sector gebruik van maken. Het NDE kent het erfgoedlandschap in 
Nederland op nationaal, regionaal en lokaal niveau: van bruikbare digitale collecties en de 
technische infrastructuur tot best practices van online ontsluiting. Daarnaast zijn ook andere 
partners betrokken bij het programma, zoals OCW, SLO, de PO-Raad en VO-raad.  

 

Uitgangspunten voor projecten 
Om in aanmerking te komen voor projectondersteuning, zoeken we projecten die zich herkennen in 
onderstaande uitgangspunten:  
 

● Erfgoed wordt gebruikt - De onderwijsinstelling is actief bezig om erfgoed in te zetten op 
school. Het blijft niet bij plannen, maar er wordt concrete praktijkervaring opgedaan. 

● Samenwerking met erfgoedorganisaties - De onderwijsinstelling heeft al een 
samenwerking lopen met organisaties die ofwel direct erfgoedmateriaal aanbieden 
(erfgoedinstellingen) ofwel organisaties die in de verbinding tussen onderwijs en erfgoed 
voorzien (eg: gemeenten, regionale/provinciale erfgoedinstellingen, uitgevers).  

● Intentie voor doorontwikkeling - Het project heeft de intentie om de manier waarop het 
gebruik maakt van erfgoed verder te ontwikkelen. Hier zijn een visie en een plan van 
aanpak voor nodig. Concretisering van deze visie en het plan van aanpak kan deel 
uitmaken van het project, en ondersteund worden vanuit Kennisnet. 

● Ontsluiting is duurzaam - De manier van ontsluiting van erfgoedmateriaal en het gebruik 
ervan is ook geschikt om toe te passen bij andere erfgoed- en onderwijsinstellingen. Het is 
daarmee een voorbeeld voor hoe het (juist) ook na afloop van dit project effectief kan 
worden toegepast. 

● Actieve rol in projectleiding - De onderwijsinstelling gaat concreet aan de slag met het 
project, maar heeft ook een actieve en vooraanstaande rol in de organisatie/projectleiding 
van de verdere ontwikkeling.  

○ Het project moet voldoende organisatievermogen (niet alleen in middelen en tijd, 
maar ook in vaardigheden) bezitten om het zelfstandig vooruit te brengen.  

○ Eventueel kan de onderwijsinstelling aanspraak maken op vergoeding om intern 
een projectleider te bekostigen of een projectleider extern te vergoeden (met als 
doel het organisatievermogen van het project te vergroten). N.B. Deze mogelijkheid 
geldt niet voor projecten die ook andere subsidies ontvangen waarover al andere 
afspraken zijn gemaakt.  

● Behoefte aan expertise - er is een (tamelijk) duidelijke, afgekaderde behoefte aan 
begeleiding en expertise op het vlak van ict, erfgoed, organisatie en onderwijskundige en/of 
leerplankundige expertise. 

● Resultaat voor de hele sector relevant - Wat er wordt opgeleverd is per project anders. 
Dit moet wel iets zijn waar ook andere organisaties (buiten de context van het project) 
kennis van kunnen nemen, mee aan de slag kunnen gaan en van kunnen profiteren. 
Resultaten worden dan ook publiekelijk gedeeld en mogen hergebruikt worden. 
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Praktische zaken en deadlines 
Na aanmelding kijken Kennisnet en NDE of projectondersteuning mogelijk is en wordt er een 
concreet plan van aanpak opgesteld voor de samenwerking. We houden hierbij rekening met 
bovenstaande uitgangspunten en proberen tot een variatie aan projecten te komen voor wat 
betreft: 

○ sector: primair en voortgezet onderwijs 
○ vormen van erfgoedmateriaal: bronmaterialen uit erfgoedcollecties of lesmateriaal 

waarin erfgoed is verwerkt 
○ werkwijze van ontsluiting: via platformen van erfgoedinstellingen, externe websites 

en platformen, uitgevers, cultuurcoaches/verbinders of een combinatie hiervan 
○ geografische ligging en context: landelijk, provinciaal, regionaal, gemeentelijk, lokaal 

 
Belangrijke data om mee rekening te houden: 

● De projectondersteuning loopt van september 2019 tot oktober 2020. Uw project kan al 
eerder gestart zijn (een pré) of loopt langer door. Samen maken we afspraken over wat we 
in het schooljaar ‘19-’20 willen bereiken en hoe dit in relatie staat met de duur van het 
traject.  

● Aanmelding voor projectondersteuning moet vóór 31 juli 2019 binnen zijn. Zie alinea 
‘Aanmelden’ voor hoe u dit kunt doen.  

● In december 2019 moeten alle projecten uiterlijk gestart zijn, maar wij streven ernaar om 
zoveel mogelijk vanaf september te starten.  

Aanmelden 
Om u aan te melden voor samenwerking en projectondersteuning vragen we een korte tekst van 
maximaal één pagina met antwoord op de volgende vragen: 

● Wat houdt uw project in? 
● Vanuit welke onderwijsinstelling(en) is het project georganiseerd?  
● Welke organisaties zijn er nog meer betrokken? 
● Op welke manier wordt er binnen uw project gebruik gemaakt van (digitaal) cultureel 

erfgoed? 
● Wat voor ondersteuning heeft u nodig? 
● Wat is de status van het project? Gaat het om doorontwikkeling of een nieuw project? 
● Wat zijn uw contactgegevens? Vermeld minimaal uw mailadres en (mobiel) 

telefoonnummer. 
 
Stuur uw aanmelding naar support@kennisnet.nl onder vermelding van ‘Projectondersteuning 
(digitaal) cultureel erfgoed’.  
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