
 
 
Toelichting platform Reizen in de Tijd  
 
Reizen in de Tijd is een digitaal platform met een erfgoed programma voor het onderwijs. Het pro-
gramma is opgebouwd uit twee rode draden ‘Wie ben ik?’ en ‘Wie wat bewaart…’. Deze twee rode 
draden gaan over identiteitsontwikkeling; onze verhouding tot elkaar en tot materie. Aan deze rode 
draden zijn 11 thema’s gekoppeld van groep 1 t/m 8. Deze thema’s zijn breed gekozen en behande-
len onderwerpen als wonen (Hoe woon jij? in Groep 5), eten (Je bent wat je eet in groep 6) maar ook 
verzamelen (De verzamelman in groep 2) en het verband tussen objecten en verhalen (De kroniek 
van… in groep 6). Thema’s die op elke basisschool, los van denominatie of onderwijsvorm, aan de 
orde komen en daarmee in te bedden zijn in het curriculum van de school. Elk van de 11 thema’s 
bestaat uit een voorbereidende activiteiten in de klas, een bezoekles op locatie (bijvoorbeeld een 
watermolen, wasserij of plek bij een beek) of een specialist in de klas (een contactpersoon van de 
bekenstichting) en tot slot een aantal verwerkende activiteiten in de klas. De voorbereiding en ver-
werking doet de leerkracht zelf met behulp van aangeboden activiteiten met de klas op de site. De 
leerkracht of Interne cultuur coördinator van de school maakt de keuze welke aanbieder zij binnen 
het thema met de klas willen bezoeken. Een reservering van een bezoekles via de website komt te-
recht bij de aanbieder, het CCE uit die regio en bij Erfgoed Gelderland. Lokaal worden er afspraken 
gemaakt tussen de aanbieder en het CCE wie de reservering oppakt. Reizen in de Tijd groeit gestaag 
door. In juli 2020 worden er ruim 300 bezoeklessen van ruim 130 aanbieders aangeboden op de 
website. 
 
Scholing educatiemedewerkers en leerkrachten  
Naast het bouwen van een digitaal platform en het ontwikkelen van bezoeklessen met aanbieders is 
er ook scholing voor de gebruikers ontwikkeld. De cursus Van rondleiden naar begeleiden biedt leer-
krachten en de specialisten van de Bekenstichting handvatten om een klas te begeleiden.  
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