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LESFICHE 2
Sporen van oorlog in je eigen omgeving 
De structuur van deze lesfiche gaat uit van twee lessen van 50 minuten. Het is ook mogelijk dat 
leerlingen een deel van de opdracht thuis onderzoeken.

LESFASE 1

INTRO (5’-10’)

– Toon Filmpje 1 - Trailer ODR (1’54”) klassikaal aan je leerlingen. 
https://www.youtube.com/watch?v=sYieaxBTxCw

– Ga met je leerlingen in gesprek. Zijn ze geprikkeld? Ben je zelf benieuwd?

– Wanneer de leerlingen interesse (beginnen) tonen om de eigen omgeving te verkennen 
en aan het project bij te dragen, dan kan je hen een specifiek filmpje tonen over de eigen 
streek.

– Het digitaal platform bundelt voorbeelden uit de 42 Limburgse gemeenten. Dit zijn getui-
genissen die zijn verfilmd tot een kort interview. Zoek een relevant voorbeeld voor je eigen 
schoolomgeving uit de 42 getuigenissen.  
http://www.pcce.be/erfgoedonderderadar-getuigenissen

LESFASE 2

KERN (80’ VERSPREID OVER TWEE LESUREN)

– Om de betrokkenheid van leerlingen te stimuleren, kan je 
leerlingen hun eigen woonadres laten ingeven in de zoek-
balk bovenaan. Zijn er al relicten toegevoegd in hun straat 
of wijk? Herkennen ze bepaalde punten? Is het onvolledig 
volgens hen? Kennen ze de mensen die hebben bijgedra-
gen?

– Vervolgens kan je leerlingen erop wijzen dat het om een 
participatief platform gaat waaraan iedereen mag bijdragen. 
Dit kan gaan over zowel zichtbare of tastbare relicten in het 
landschap, als immaterieel erfgoed (verhalen, getuigenis-
sen, liedjes, …). 

TIP
Het erfgoedbegrip is iets waarmee  
leerlingen of leerkrachten niet  
meteen vertrouwd zijn. Het filmpje -  
Wat is erfgoed? (tot en met 1’23”) geeft 
een heel beknopt overzicht van de  
verschillende soorten erfgoed, voor 
jezelf en de leerlingen.
https://www.youtube.com/watch?v=3zy-
b9EP4-_0

Het filmpje ‘Onroerend erfgoed’ kadert 
diepgaander dit begrip. 
https://vimeo.com/171561601

https://www.youtube.com/watch?v=sYieaxBTxCw
http://www.pcce.be/erfgoedonderderadar-getuigenissen 
https://www.youtube.com/watch?v=3zyb9EP4-_0
https://www.youtube.com/watch?v=3zyb9EP4-_0
https://vimeo.com/171561601
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– Alvorens je leerlingen gericht aan het werk te zetten, is het wenselijk om de leerlingenfiche 
eens klassikaal door te nemen. Eventueel kan je de handige overzichtjes met soorten spo-
ren en annotaties voor hen afdrukken.

– Je kan leerlingen ook op eigen tempo het Filmpje 2 - Zoek mee naar sporen uit WO II (3’07”) 
laten bekijken. 
https://www.youtube.com/watch?v=nP0A5HkgYN0&t=4s

– Afhankelijk van (de grootte van) je klasgroep en de mogelijkheden van je (pc-)lokaal kan je 
opteren om je leerlingen individueel of in groep te laten zoeken. Om het speurwerk over-
zichtelijk te houden is het bijvoorbeeld mogelijk om de schoolomgeving te verdelen volgens 
de vier windrichtingen.

– Ben je op zoek naar lokale partners ter ondersteuning? 
Op de website van het PCCE kan je Limburgse organisa-
ties terugvinden die rond verschillende vormen van lokaal 
erfgoed werken. Durf gerust lokale musea, erfgoedcellen, 
IOED’s* of heemkundige kringen contacteren met een con-
crete vraag, bijvoorbeeld wanneer je naar getuigenissen uit 
de buurt op zoek bent. Vaak zullen zij zelfs vragende partij 
zijn om de eigen collectie of het lokaal erfgoed op school 
aan bod te laten komen.  
https://www.limburg.be/Limburg/Folder-links/Limburgse- 
organisaties.html

– Zijn je leerlingen een interessante getuigenis op het spoor? Laat de persoon of organisatie 
naar de klas komen of organiseer een (digitaal) interview. Het correct verwerken van de 
informatie, het zorgvuldig rapporteren van de resultaten en het reflecteren over het onder-
zoeksproces zijn een even belangrijk onderdeel van de opdracht.

Wat als er geen eigen verhalen opduiken of verzameld kunnen worden vanuit de 
lokale omgeving?

– Ga op zoek naar reeds toegevoegde getuigenissen en verhalen uit de eigen gemeente op 
het platform. Bekijk en overloop de diverse voorbeelden (te filteren via de filter onderaan het 
digitaal platform, op gemeente, op thema, enz.). 

TIP
Bij elke getuigenis werd ook een post-
kaart uitgegeven. Deze kan gedown-
load worden vanop de website van het 
PCCE of afgedrukt opgevraagd worden 
via pcce@limburg.be of 011 23 75 75.

https://www.youtube.com/watch?v=nP0A5HkgYN0&t=4s
https://www.limburg.be/Limburg/Folder-links/Limburgse-organisaties.html 
https://www.limburg.be/Limburg/Folder-links/Limburgse-organisaties.html 
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– In een les geschiedenis kan je reeds bestaande lokale getuigenissen of verhalen onderzoe-
ken en in een bredere context laten plaatsen. Zijn er gelijkaardige voorbeelden te vinden 
in de ruime regio? Welke rol speelt het erfgoed in het heden en voor welke (groepen van) 
mensen is dit (al dan niet) van belang? Is de betekenis van 
het erfgoed veranderd doorheen de tijd? 

– In een les aardrijkskunde, PAV of MAVO zijn er mogelijkhe-
den om een link te leggen met het hedendaags toerisme. 
Krijgt het erfgoed een plaats in wandelingen of brochu-
res? Worden er toeristische wegwijzers of gedenkplaatjes 
aangebracht? Is al het lokale WO II-erfgoed hierin opgeno-
men of is er een selectie gemaakt? Wat zouden de criteria 
geweest kunnen zijn?

– Laat je leerlingen eventueel zelf een erfgoedwandeling 
over WO II uitstippelen met bijhorende brochure.

LESFASE 3

UITSTAP (10’)

– De output van de les bestaat eruit om zelf een getuigenis of relict toe te voegen aan  
het digitaal platform.

TIP
Bekijk zeker ook eens de ErfgoedApp 
voor inspiratie. Het geeft een gratis 
overzicht van lokaal en divers erfgoed 
via allerhande beelden, interviews of 
muziek.

– Filmpje 3 - Een getuigenis of relict toevoegen (2’47”) geeft ondersteuning hoe je dit tot een 
goed einde kan brengen. 
https://www.youtube.com/watch?v=XB37j_2NAp8

– Heb je (te) weinig materiaal om toe te voegen? Lokale bestaande getuigenissen of verhalen 
kunnen inzicht geven in hoe mensen betekenis geven aan restanten uit het verleden. Als 
synthese kan je met de leerlingen bespreken hoe bepaalde aspecten uit het WO II-verleden 
zich manifesteren in het heden en op welke manier mensen zich (al dan niet) daartoe ver-
houden. Zo werk je aan leren over erfgoed.

– Het is ook mogelijk om over het proces van de opdracht zelf (zoeken, verwerken, rappor-
teren en presenteren) te reflecteren. Daaruit kan dan een evaluatie volgen. Op die manier 
komt leren met erfgoed aan bod.

https://www.youtube.com/watch?v=XB37j_2NAp8

