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EDUCATIE 2019  
 
Het eiland Schouwen-Duiveland telt acht musea die samenwerken in de Vereniging van Musea 
Schouwen-Duiveland (VMSD). Lid van de VMSD zijn:  
 Brusea in Bruinisse 
 Brouws Museum in Brouwershaven 
 Cameramuseum in Zierikzee 
 De Burghse Schoole in Burgh-Haamstede 
 Goemanszorg in Dreischor 
 Museumhaven Zeeland in Zierikzee 
 Watersnoodmuseum in Ouwerkerk 
 Stadhuismuseum in Zierikzee 
 
De educatie medewerker van de VMSD is Anne van Hekke. De educatiemedewerker ondersteunt 
de musea die verenigd zijn in de VMSD. De educatiemedewerker werkt in opdracht van het 
bestuur van de VMSD aan de ontwikkeling van de musea van Schouwen-Duiveland. De 
medewerker doet dit als onderdeel van het team bestaande uit een aanjager/coördinator en een 
promotiemedewerker. 
Hieronder wordt er beschreven aan welke activiteiten er vooral gewerkt zijn:  
 
Afgeronde werkzaamheden/ projecten  
Doe us  
In samenwerking met zeven musea, de basisscholen en busmaatschappij van Oeveren heeft de 
educatie medewerker het project Doe us voorbereid. Het project heeft plaatsgevonden in week 
44: 28 oktober t/m 1 november 2019. 
Doe us! is een cultuureducatieproject voor de groepen 7 en 8 in het basisonderwijs van 
Schouwen-Duiveland. Het is een projectweek waarin de leerlingen op één dag twee musea 
bezoeken en meer ontdekken over de verhalen van het eiland Schouwen-Duiveland. Doe us! 2019 
was geslaagd: alle 21 scholen hebben deelgenomen. De kosten voor de uitvoering bedroegen ca.    
€ 15.000,- waarvan ongeveer de helft het busvervoer betreft. Diverse organisaties/fondsen 
hebben bijgedragen in de kosten. Te weten: Gemeente Schouwen-Duiveland, Stichting Renesse, 
KCE Oosterschelde regio, St Cultuurfonds Zeelandia, VSB Fonds, Rabobank Coöperatief Dividend.  

 
KCE Oosterschelderegio 

Met centrum KCE is voor het schooljaar 2019-2020 een 
samenwerkingsovereenkomst aangegaan. KCE 
Oosterschelderegio is het centrale aanspreekpunt voor 
cultuureducatie op alle scholen in de Oosterschelderegio. Op 
hun website en in de brochure zijn geselecteerde 
programma’s van de musea zichtbaar. Scholen melden zich 
voor een museaal programma via het KCE aan. De educatie 
medewerker krijgt de aanvragen binnen en stuurt deze door 
naar de musea zodat zij een afspraak met de school kunnen 
maken.  
Bij het centrum KCE kun je ook terecht voor scholing/ 

professionalisering vragen of hulp bij inhoud geven aan je programma. Samen met het KCE en 
Kris van de Werve (kunstenaar) heeft de educatie medewerker een brainstormsessie 
georganiseerd op donderdag 21 februari 2019 in het Stadhuismuseum voor de educatie 
medewerkers van de musea. Tijdens deze bijeenkomst hebben we met elkaar gepraat over 
ideeën voor een verwerkingsopdracht voor het project Doe us! en over mogelijke kleine 
tussendoor activiteiten. Tijdens de bijeenkomst hebben we met elkaar veel ideeën bedacht en 
hebben we voor Doe us! uiteindelijk één idee gekozen en deze in samenwerking met bureau 
papier souvenir laten uitwerken: het spel ”het verdronken dorp”.  
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Naast het brainstormen was het ook een goed moment om elkaar als educatie medewerkers van 
de musea te ontmoeten en ideeën uit te wisselen.  

 

Naast deze bijeenkomst is er in samenwerking met het KCE en Erfgoed 
Zeeland de  cursus Wijzer met Erfgoed georganiseerd. Deze bestond uit 2 
bijeenkomsten; op 5 november in het Stadhuismuseum en 26 november in de 
Burghse Schoole. Daarnaast kon je thuis een aantal online modules volgen 
ter voorbereiding en als aanvulling op de cursus.  
We zijn met elkaar meer te weten gekomen over de leerdoelen omtrent 
erfgoededucatie en welke activiteiten bij deze leerdoelen kunnen aansluiten. 
Zodat je als museum kwalitatieve activiteiten kunt organiseren die aansluiten 
bij het curriculum van de scholen.  
De cursus werd maximaal bezocht door educatie medewerkers van Zeeuwse 
musea.  De cursisten waren erg enthousiast en geïnspireerd geraakt door de bijeenkomsten en 
modules   

 
Cultuurcafé 
Op 26 februari 2019 heeft er een cultuur café plaatsgevonden in het Stadhuismuseum in Zierikzee. Het 
Cultuurcafé is georganiseerd in samenwerking met KCE, Cultuurkwadraat, de Kinderkunstweek en de 
Radarscholengroep. De avond vond plaats in het Stadhuismuseum en was bedoeld voor leerkrachten 
en educatieaanbieders (zoals vrijwilligers van de musea en andere organisaties). De avond begon 
met een gezamenlijke maaltijd en daarna een inspirerende inleiding op gebied van cultuureducatie. 
Daarna konden de deelnemers twee workshops volgen op gebied van kunst- en cultuureducatie. 
Thema’s: 1) Kunst kijken doe je zo. 2) Bezoek een museum met je klas.  3) Handen uit de mouwen. 4) 
Energie voor je brein: brainstormen met je klas. 5) Boeken in beweging. Het was een inhoudelijk 
goede avond waarbij de deelnemers het als meerwaarde hebben gezien om deel te nemen.  
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Gezamenlijke tentoonstelling het laatste oorlogsjaar 
De educatie medewerker heeft meegewerkt aan de voorbereiding van de tentoonstelling het laatste 
oorlogsjaar. In de expositie ‘Het laatste oorlogsjaar’ hebben vijf musea, te weten Brouws Museum, 
Brusea, Burghse Schoole, Museumboerderij Goemanszorg en de Museumhaven, met persoonlijke 
verhalen teruggekeken op de oorlogsgeschiedenis van Schouwen-Duiveland.  
 
Klankbordgroep open monumenten dag 
De educatie medewerker heeft deelgenomen en meegedacht ter voorbereiding op de open 
monumentendag en klassendag begin september 2019.  
 

Lopende projecten/werkzaamheden 
Educatie zichtbaar maken 
Het is belangrijk dat het aanbod van de musea goed zichtbaar is voor de scholen. Het project: 
Educatie Zichtbaar Maken bevat het beschrijven van de educatieprogramma’s van de musea en de 
digitale communicatie van deze programma’s naar de scholen. De educatiemedewerker heeft 
samen met centrum KCE de programma’s geïnventariseerd die via de site en de brochure van 
centrum KCE kunnen worden aangeboden.  De programma’s zijn op een korte uitnodigende 
manier voor de scholen beschreven. Ze spitsen zich toe op de kerndoelen van het basisonderwijs. 
Elk jaar wordt er een nieuwe brochure uitgegeven door centrum KCE.  
Ook wordt er gewerkt aan het zichtbaar maken van de educatie programma’s op de site van de 
musea zelf. Scholen kunnen zelf ook contact opnemen met de educatief medewerker voor vragen 
over het passend maken van museale activiteiten bij de thema’s van de scholen.  
 
Gezamenlijke tentoonstelling Schouwen-Duiveland Bevrijd! 
Vijf musea zullen in het museumseizoen van 2020 weer een nieuw gezamenlijke tentoonstelling 
exposeren. Het thema: Schouwen-Duiveland bevrijd! Waarin aan de hand van vijf thema’s verteld 
wordt over de gebeurtenissen van het laatste oorlogsjaar, de bevrijding van het eiland en wat 
daarna gebeurde. De educatie medewerker was actief in de voorbereiding van het project en nam 
daarvoor deel aan de werkgroep bijeenkomsten. Daarnaast heeft zij in samenwerking met het 
gemeente archief, VRED en de aanjager/coördinator van het project nagedacht over een educatief 
programma voor de bovenbouw van de basisscholen passend bij het thema van de 
tentoonstelling.  

 
Speurtochten  

 
In verschillende musea kunnen kinderen samen met hun ouders of als 
schoolgroep een speurtocht doen om het museum te ontdekken. Samen met de 
musea heeft de educatie medewerker gekeken welke speurtochten vernieuwd 
konden worden en past ze deze speurtochten in overleg aan.  
Zo is er bijvoorbeeld voor Brusea gewerkt aan een schriftje van visser Wolfert. 
Hij neemt de kinderen mee door het museum en stelt ze allerlei vragen.  
 
En in bijvoorbeeld museum de Burghse Schoole is de expositie altijd een 
onderdeel van de speurtocht. Deze speurtocht wordt elk jaar 
vervangen/aangepast zodat het overeenkomt met de expositie.   
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Museumspel Stadhuismuseum 
In het Stadhuismuseum werkt de educatief medewerker 
samen met de educatie medewerker van het Stadhuismuseum 
bij de ontwikkeling van het spel Mogge’s erfenis.  
Een spannend spel waarbij kinderen in groepjes samen 
moeten werken om codes te achterhalen waarmee ze kleppen 
van kisten kunnen openen. Elke klep helpt ze verder in het 
museum en ontdekken ze meer over het museum. Zo krijgen 
ze iets mee van Mogge’s erfenis.   
 

Leskist Museumhaven 
In samenwerking met het educatie vrijwilligers team van de Museumhaven denkt de educatie 
medewerker mee over de uitwerking van een leskist met als thema: de Roompot. In de leskist 
zitten allerlei materialen die de leerkracht op school met de kinderen kan ontdekken en les 
ideeën om met de kinderen te doen rondom dit thema. Ze komen meer te weten over het verhaal 
de Roompot en hoe er toen een schip werd gebouwd.  

 
Ondersteuning en advisering musea  
Wanneer musea vragen hebben over bijvoorbeeld het meedenken van inrichting, uitwerken 
educatie activiteit, opvangen schoolgroepen of andere museale vragen kunnen zij terecht bij de 
educatie medewerker. De educatie medewerker maakt dan een afspraak om te overleggen. Door 
mee te helpen kan zij de (vrijwillige) medewerkers van de acht musea ontlasten.  
 
 


