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Buig voor je held

‘Buig voor je held’ is een cultureel educatief project voor leerlingen vanaf groep 6 op 
basis van religieus cultureel erfgoed en beeldende kunst.

Uitgangspunten bij dit project zijn 
•  Het kennismaken met religieus cultureel erfgoed met betrekking tot het fenomeen 

‘Heiligen’. 
•  Dit wordt aangeboden middels een themakoffer ‘Heiligen en helden’ en een digitale 

presentatie.
•  Van daaruit gaan de leerlingen via een workshop beeldende kunst op zoek naar een 

inspirerende levenswijze en bewustwording van de eigen persoonlijke achtergrond. 
Ze worden aan het denken gezet over levensidealen en het zoeken naar een eigen 
levensoriëntatie.  

•  Hierbij zullen zij zich de vaardigheid eigen maken in het maken van een beeld van 
ijzerdraad, bekleed met verschillende materialen. In dit beeld zullen zelf meegebrachte 
persoonlijke items verwerkt worden. Gaandeweg het proces van het vervaardigen van 
dit beeld onstaat er een relatie tussen het gebruikte materiaal en hun “heiligen” om 
zich heen. 

•  Vanuit de heiligen uit ons religieus cultureel erfgoed wordt een vertaalslag gemaakt 
naar het heden naar de helden/idolen van de leerlingen. 

•  Het project wordt afgesloten met een bezoek aan Museum de Pelgrim; een museum 
voor religieus cultureel erfgoed en/of een bezoek aan de Plechelmusbasiliek in 
Oldenzaal.

Praktisch 
Voor planning van de verschillende lessen kunt u contact opnemen met de VVV in 
Oldenzaal. Zij kunnen zorgdragen voor afstemming rondom de verschillende aspecten 
van dit project als:
•  Aanleveren themakoffer en digitale presentatie
•  Afstemming met O-Art voor de beeldende workshop
•  Afstemming met Museum de Pelgrim en met de Plechelmusbasiliek voor de 

rondleidingen aldaar
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Buig voor je held

Jonge mensen hebben tegenwoordig hun idool in de muziek of in de sport.
Vroeger waren mensen erg gelovig en zocht men hun voorbeeld in heiligen.
Een heilige bij de oosters-orthodoxen en rooms-katholieken is iemand die bijzonder 
rechtschapen en gelovig heeft geleefd en van wie wordt aangenomen dat hij of zij 
daardoor invloed kan uitoefenen op het leven op aarde. 
De Rooms Katholieke kerk liet vroeger hun gelovigen kennis maken met de heiligen via 
beeltenis op papier of gemaakt van gips. De meeste gelovigen konden namelijk niet 
lezen of schrijven. Orthodoxe Christenen laten hun heiligen zien door Iconen. 

In dit project zal met name aandacht zijn voor de heiligen uit het Rooms Katholieke 
geloof omdat Oldenzaal met name een katholiek religieus cultureel erfgoed kent. Toch 
zullen ook verbanden gelegd worden met heiligen/helden uit andere religies zodat ook 
leerlingen afkomstig uit andere culturen zich kunnen herkennen in dit project.
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Les 1

Voorafgaand aan les 2

Les 2

Themakoffer ‘Heiligen en helden’
•  Introductie leskoffer:  koffer met beeldjes en/of devotionalia 

van een aantal katholieke heiligen, Plechelmus, Sint 
Maarten, Sint Franciscus, alsook van Sinterklaas, Valentijn,  
en ook Malala, Mandela, Maarten Luther King, Jeanne d’Arc 
en ‘Trekkermeisje’ Manon Ossevoort uit Twente.

•  Uitleg over het begrip heiligen en helden en aandacht voor 
twee heiligen die te maken hebben met de geschiedenis van 
Oldenzaal: Plechelmus en Sint Maarten.

•  Leerlingen onderzoeken in groepjes de verschillende 
heiligen en helden in de leskoffer en presenteren in de klas 
aan elkaar wat ze te weten zijn gekomen over ‘hun’ heilige 
of held.

Leerlingen een persoonlijk item van thuis laten meebrengen 
wat gebruikt mag worden voor de workshop ‘Buig voor je 
held’. Een item van hem/haarzelf of iemand die hem/haar 
dierbaar is. Mag ook een foto zijn hiervan of een foto van een 
dierbaar persoon.

Workshop ‘Buig voor je held’ door een beeldend kunstenaar 
van O-Art
•  De leerlingen gaan een beeld maken voor iemand die grote 

indruk op hen heeft gemaakt. Zoals vroeger beelden werden 
gemaakt van heiligen, gaan de leerlingen nu zelf iets maken 
voor iemand die zij bewonderen of waar ze fan van zijn.

•  Dit beeld wordt gemaakt met ijzerdraad. Met tangetjes 
kunnen zij een vorm creëren. In deze vorm kunnen 
verschillende materialen verwerkt worden zoals klei, papier, 
lijm en kraaltjes. De meegebrachte persoonlijke items 
kunnen in dit beeld verwerkt worden zodat het echt een 
persoonlijk tintje krijgt voor degene voor wie dit beeld 
bedoeld is of waar de leerling een kaarsje bij kan aansteken.
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Voorafgaand aan les 3

Les 3

De klas wordt opgesplitst in twee groepen. Per groep dient 
minimaal één begeleider van de school geregeld te worden. 
Iedere groep dient tevens een indeling te krijgen in drie 
kleinere groepen. 

Rondleiding door Museum de Pelgrim en de 
Plechelmusbasiliek met als thema ‘Heiligen’ 
Leerlingen krijgen vragen mee die gericht zijn op het beleven 
van dit lokale erfgoed. De vragen zijn gericht op waarnemen, 
herkennen, verklaren en waarderen.

•  Groep 1 bezoekt de Plechelmusbasiliek en krijgt een 
rondleiding van een half uur door een medewerker van de 
basiliek . 

•  Groep 2 krijgt gelijktijdig gedurende een half uur, verdeeld 
in drie kleine groepjes, een rondleiding door Museum De 
Pelgrim. 

•  Indien gewenst kunnen groep 1 en 2 daarna van lokatie 
wisselen. Ook kan gekozen worden voor iedere groep één 
rondleiding en daarna in de klas de groepen aan elkaar 
te laten  presenteren wat ze geleerd, gezien, gehoord en 
beleefd hebben.

•  Napraten in de klas over wat geleerd en beleefd is in de 
rondleidingen.
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Doel
De leerlingen vergaren kennis omtrent het thema ‘heiligen’ gerelateerd aan het cultureel 
erfgoed in Oldenzaal. Dit gebeurt aan de hand van een themakoffer.

Uitgangspunten
•  Met de lessen komen leerlingen op een actieve, onderzoekende en kunstzinnige manier 

in aanraking met het religieus erfgoed in Oldenzaal. Ze werken samen en raadplegen 
zelfstandig informatiebronnen op internet, leerlingen worden aangezet tot creativiteit 
en kritisch denken. Dit levert een bijdrage aan kennisontwikkeling en vergroot de 
betrokkenheid en de verbondenheid met dit erfgoed in de eigen omgeving. Bovendien 
oefenen ze hiermee de vaardigheden die belangrijk zijn in het onderwijs van de 21e eeuw.

•  Zonder voorkennis geen zinvolle beleving van het erfgoed waarmee leerlingen in 
aanraking komen. In les 1 krijgen leerlingen daarom kennis aangereikt waarmee ze 
tijdens de rondleiding in Museum de Pelgrim en de Plechelmusbasiliek het erfgoed 
optimaal kunnen waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen.

•  Betekenisvolle inhoud. Het onderwerp heiligen, geloof en een bezoek aan de 
Plechelmusbasiliek en Museum de Pelgrim wordt op eigen en soms zeer persoonlijke 
manier beleefd. Voor de een vol met betekenis voor de ander helemaal niet. De betekenis 
die mensen hieraan verlenen kan onderling verschillen. Bied in de lessen ruimte voor 
de eigen betekenisverlening en respect voor de mening van een ander. Bespreek met de 
leerlingen op welke manier zij respect tonen voor de beleving en mening van een ander.

Nodig
•  Themakoffer ‘Heiligen en helden’ 
•  Digitale presentatie over Plechelmus en Sint Maarten en onderzoeksvragen voor
    bestuderen themakoffer
•  Computers met internetverbinding
•  In overleg met Museum de Pelgrim kan gekeken worden of de conservator van het 

museum mogelijkheden ziet om tijdens de les aanwezig te zijn voor toelichting. Dit is 
niet noodzakelijk, maar wel een mooie aanvulling op de les. 

•  De verwachte duur van les 1 is ongeveer 1,5 uur.

Verloop van de les
1.  Introduceer de themakoffer. Zet de koffer in de kring of op tafel en bekijk wat erin zit. 

Geef ruimte aan de verwondering. Wat is het? Wat zie je? Vertel dat de themakoffer gaat 
over het eren van helden en heiligen. 

2.  Gebruik de digitale presentatie. Geef uitleg over het begrip heiligen en helden: mensen 
die een voorbeeld kunnen zijn in de manier waarop ze leven (hebben geleefd) of door 
een doel dat ze hebben bereikt. Besteed aandacht aan twee heiligen die te maken 
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hebben met de geschiedenis van Oldenzaal: Plechelmus en Sint Maarten. Deze twee 
heiligen hebben een directe link met het erfgoed van Oldenzaal. Vertel uw verhaal aan 
de hand van de digitale presentatie en gebruik hiervoor aanvullend informatie over 
Plechelmus en Sint Maarten in de canon van Oldenzaal: http://www.regiocanons.nl/
overijssel/twente/oldenzaal

Plechelmus 
• http://www.regiocanons.nl/overijssel/twente/oldenzaal/plechelmus
• http://www.regiocanons.nl/overijssel/twente/oldenzaal/de-plechelmusbasiliek

Sint-Maarten 
• http://www.regiocanons.nl/overijssel/twente/oldenzaal/stadsrechten

N.B. Er is ook een versie van de canon van Oldenzaal voor leerlingen. Hierin worden 
Plechelmus en Sint Maarten ook genoemd in relatie tot Oldenzaal. 

3.  Stel groepjes samen. Verdeel de helden/heiligen uit de themakoffer. De leerlingen 
onderzoeken de helden/heiligen en daarbij staan de volgende vragen centraal: 
- Wat is de naam van deze held-heilige? 
- In welke tijd leefde/leeft deze held-heilige? 
- Waarom is deze held-heilige een voorbeeld voor anderen? 
- Hoort er ook een feestdag bij deze held-heilige? Welke feestdag is dat? 
- Wie is jouw voorbeeld? 

Laat de leerlingen antwoorden zoeken op internet (laat ze daarbij de bronnen vermelden) 
en op basis van informatie die te vinden is in de themakoffer.
Daarna presenteren ze aan elkaar wat ze te weten zijn gekomen over ‘hun’ heilige of held. 
De leerlingen beantwoorden ieder voor zich de vraag: Wie is mijn voorbeeld? Waarom? 
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Opdrachtenblad 

1.  Wat is de naam van deze held-heilige?

2. In welke tijd leefde/leeft deze held-heilige?

3.  Waarom is deze held-heilige een voorbeeld voor anderen? 

4.  Hoort er ook een feestdag bij deze held-heilige? Welke feestdag is dat? 

5.  Wie is jouw voorbeeld? 

Ontwikkeling en samenstelling 
Toos Achterweust (Oprichter Museum de Pelgrim Oldenzaal)
Beatrix van Haren (Beeldend kunstenaar, vrijwilliger Museum de Pelgrim en medewerker Museum Palthehuis)
Hedwig de Bruijn (Coordinator educatief project Stichting Kunst in de Etalage)
Zeeman & de Regt Onderwijskundigen (advisering erfgoededucatie).
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Doel
•  De leerlingen gaan naar eigen inzicht een beeld vormgeven; ze gaan een 3D-collage 

maken dmv het buigen van ijzerdraad. Hierin worden o.a. zelf meegebrachte materialen 
verwerkt. Ze maken een beeld voor iemand die grote indruk op hen heeft gemaakt. Zoals 
vroeger beelden werden gemaakt van heiligen, gaan de leerlingen nu zelf iets maken 
voor iemand die zij bewonderen of waar ze fan van zijn. Vanuit de heiligen uit ons 
religieus cultureel erfgoed wordt een vertaalslag gemaakt naar het heden naar de helden/
idolen van de leerlingen. Het hedendaags helden- of heiligenbeeld mag stoer, lief, 
herkenbaar of abstract worden, de leerlingen hebben hierin de vrijheid. Gaandeweg het 
proces onstaat er een relatie tussen materiaal en de “heilige of held” in hun omgeving.

• De leerlingen gaan op zoek naar een inspirerende levenswijze en bewustwording van de 
eigen persoonlijke achtergrond. Ze worden aan het denken gezet over levensidealen en 
het zoeken naar een eigen levensoriëntatie.  

Nodig

Materiaal 
• IJzerdraad 
• Klei 
• Karton
• Vilt
• Lint
• Stof 
• Kraaltjes 
• Tape in verschillende kleuren 
• Touw
• Wol
• Papier 
• Foto’s
• Lijm
• Potloden en stiften

Gereedschap 
• Tangetjes
• Naaigerei
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Voorbereiding
Door de leerling zelf mee laten nemen: een persoonlijk item van thuis dat gebruikt mag 
worden; van de leerling zelf of iemand die hem/haar dierbaar is. Het mag ook een foto 
zijn hiervan. Iets dat de leerling wil opofferen en in het te maken beeld wil verwerken. Of 
iets dat nagemaakt kan worden door de leerling (bijv. door het na te tekenen) zodat het 
originele voorwerp gespaard blijft.

Verloop van de les 
De les verloopt onder begeleiding van een beeldend kunstenaar van O-Art.
De verwachte duur van de les is 2,5 uur. Dit is inclusief uitleg, napraten en opruimen.

Wanneer iemand iets goeds heeft gedaan voor de samenleving en wordt voorgedragen 
dan kan hij/zij een lintje krijgen van de koningin of zelfs heilig worden verklaard. Dat 
heilig verklaren gebeurt door de Paus, het hoofd van de Katholieke kerk. De leerling zit in 
deze workshop in de rol van de koningin, de paus en de beeldhouwer.

De leerlingen gaan een 3D collage bouwen voor iemand die zij zeer bewonderen, die hen 
inspireert. Dat kan iedereen zijn, een opa of oma, een ander familielid of een vriendje of 
vriendinnetje; omdat ze lief zijn, of iets geweldigs doen. Een tante of oom zit misschien 
wel bij de brandweer, of maakt wel heel lekkere toetjes... 
De leerling moet zelf een een eigen voorwerp meebrengen van huis wat met zijn/haar 
held te maken heeft. Dit voorwerp wordt als offer in het beeld verwerkt. Dit kan een foto 
zijn, sieraden, servies, etc. Dit voorwerp kunnen zij ook namaken in eigen materiaal; ze 
kunnen het tekenen of buigen van ijzerdraad zodat het origineel gespaard blijft.
Ook kunnen ze een ode brengen aan een mooi lied, hun huisdier, een kunstwerk, een 
boek, stripverhaal, of een mooie film die ze laatst gezien hebben.

Er zijn veel heiligen en elke heilige heeft een eigen symbool; de één een varkentje, de 
ander een gouden hondje. Zo kan de leerling ook een symbool gebruiken voor zijn/haar 
held. Dit symbool kan in het beeld gebruikt worden.

De leerlingen kunnen ook hun wensen verwerken in hun bouwwerkje.
Als iemand een wens heeft dan kan men hiervoor een kaarsje branden. Deze wens kan 
zijn voor een nieuwe fiets, of een zieke die dierbaar is waarvan je wilt dat hij/zij weer beter 
wordt, of dat er vrede op aarde komt. Zo zijn er kleine wensen en grote wensen, er is 
genoeg te wensen… De leerlingen kunnen wenskaartjes maken die zij in hun beeld gaan 
verwerken.
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De volgende vragen kunt u aan de leerlingen stellen om ze op weg te helpen:
• Wie of wat inspireert je?
• Wie is jouw held?  
• Wie is je heilig?
• Welk voorwerp offer jij op?  
• Waar denk je aan als je aan deze persoon of dit voorwerp denkt?
• Wat zijn jouw wensen?

Praktische uitvoering 
De leerlingen gaan een beeld maken van ca. 30 cm hoog. Het basismateriaal hierbij 
is ijzerdraad. De basisvorm wordt geplaatst op een sokkel van klei of kan worden 
opgehangen. Met tangetjes en hun handen kunnen ze een beeld buigen dat zij zelf willen 
hebben; bijv. in de vorm van een mens, een boom of bloem of een verzonnen abstracte 
vorm. In deze vorm, dit beeld van ijzerdraad, kunnen ze verschillende materialen 
verwerken zodat het steeds meer eigen wordt; een persoonlijk tintje krijgt. Ze kunnen het 
bekleden met klei, papier, lijm en kraaltjes of/en ze hangen er verschillende items in; alsof 
ze een kerstboom versieren.  
Het is de bedoeling dat de leerlingen hun meegebrachte spulletjes in dit beeldje 
verwerken zodat het nog meer een persoonlijk tintje krijgt voor hun held. Ze kunnen er 
een kaarsje bij branden.  
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Doel
De leerlingen vergaren kennis omtrent het thema ‘heiligen’ aan de hand van een 
rondleiding door Museum De Pelgrim (museum voor religieus cultureel erfgoed te 
Oldenzaal) en/of een rondleiding door de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal.

Nodig
De leerlingen komen naar het museum en de Plechelmusbasiliek. Zowel voor de groep 
naar de basiliek als de groep naar het museum is ter plaatse minimaal één begeleider 
vanuit de school nodig. 
Neem voldoende vragenlijsten met kijkvragen mee voor de leerlingen, potlood of pen.

Voorbereiding
Vertel de leerlingen dat u samen met hen twee bijzondere plekken gaat bezoeken in 
Oldenzaal die te maken hebben met heiligen en helden. In Museum de Pelgrim wordt een 
verzameling over heiligen bewaard. Het is een uniek museum. 
De Plechelmusbasiliek is een monumentaal kerkgebouw dat veel vertelt over de 
geschiedenis van Oldenzaal. Binnen in de basiliek zijn ook afbeeldingen van heiligen te 
zien. In de kerk is een Plechelmusraam waarop het verhaal van Plechelmus is afgebeeld. 
Wijs de leerlingen daarop of vraag aan de rondleider om een uitleg hierbij. 
Wat wordt nog meer over Plechelmus bewaard in deze kerk? Vraag het de rondleider.
Wijs de leerlingen bij het Gemeentehuis ook op het stadswapen waarop Sint Maarten te 
zien is en op het plein voor de basiliek het standbeeld van Plechelmus.

Neem voorafgaand aan het bezoek alvast de kijkvragen door met de leerlingen.

De klas wordt opgesplitst in twee groepen. Iedere groep dient tevens een indeling te 
krijgen in drie kleinere groepjes ivm de rondleiding in Museum de Pelgrim. Voor vervoer/
begeleiding van en naar het museum en de basiliek dient de school zelf zorg te dragen. Er 
is gelegenheid tot het stallen van fietsen rondom de Plechelmusbasiliek. Bij Museum de 
Pelgrim kunnen fietsen gestald worden aan de overkant bij de bibliotheek.

Adresgegevens 
• Museum de Pelgrim, Hofmeijerstraat 1-3, Oldenzaal. Telefoon: 0541-537733.
• Plechelmusbasiliek, St. Plechelmusplein, Oldenzaal

Er mogen geen foto’s gemaakt worden tijdens de rondleidingen.
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Verloop van de les
Groep 1 bezoekt de Plechelmusbasiliek alwaar een rondleiding zal plaatsvinden door een 
medewerker van de basiliek rondom het thema ‘heiligen’. De begeleider van de school is 
hierbij aanwezig. 
Groep 2 bezoekt tegelijkertijd Museum de Pelgrim en wordt opgesplitst in 3 kleinere 
groepjes. Ieder groepje krijgt ter plaatse een medewerker van de Pelgrim toegewezen die 
een rondleiding verzorgt door het museum rondom het thema ‘heiligen’. De drie groepjes 
kunnen tegelijkertijd rondgeleid worden. De begeleider van de school blijft tijdens 
de rondleidingen aanwezig in het museum. De verwachte duur van de rondleidingen 
bedraagt een half uur à 45 minuten. Na afloop van de rondleidingen ruilen groep 1 en 2 
van plaats onder begeleiding van de begeleider van de school. De rondleidingen vinden 
daarna nogmaals plaats. Het is te adviseren om tussen beide rondleidingen een korte 
pauze in te lassen.
Ook kan er voor gekozen worden om iedere groep maar 1 lokatie (Museum de Pelgrim 
óf Plechelmusbasiliek) te laten bezoeken en in de klas beide groepen aan elkaar te laten 
presenteren wat ze geleerd, gezien, gehoord en beleefd hebben. Het is belangrijk om 
vooraf goed aan te geven bij de VVV wat uw wensen op dit punt zijn.

Terug in de klas wordt nagepraat over de rondleidingen. Gebruik hiervoor de kijkvragen. 
Laat de leerlingen de vragen verder uitwerken. 
Reflecteer op wat de leerlingen geleerd, gemaakt en gezien hebben in dit project. Wat viel 
ze op? Wat vonden ze leuk? Welke heiligen en helden werden herkend? 
Laat de leerlingen hun bevindingen eventueel verder verwerken in een muurkrant, 
tentoonstelling of tekening over het thema heiligen en helden.

Sluit het project af met een buiging voor je held!
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Kijkvragen 

1. Waar ben je nu? In een museum of in een kerkgebouw? 

2. Waaraan zie je dat dit een museum of kerkgebouw is? Noem drie dingen.

3. Vind jij het hier groot of klein? Hoog of laag? 

4. Noem drie geluiden die je hoort.

5. Beschrijf hoe het hier ruikt.

6. Wat wordt hier bewaard?

7. Welke helden/heiligen uit de themakoffer herken je?

8.  Kies één heilige die je ziet en bekijk deze goed. Van welke materialen is het gemaakt? 

9. Wat vind jij van deze plek? Wat is jouw mening? 

10. Maak een tekening van wat jou opvalt. 

Ontwikkeling en samenstelling 
Toos Achterweust (Oprichter Museum de Pelgrim Oldenzaal)
Beatrix van Haren (Beeldend kunstenaar, vrijwilliger Museum de Pelgrim en medewerker Museum Palthehuis)
Hedwig de Bruijn (Coordinator educatief project Stichting Kunst in de Etalage)
Zeeman & de Regt Onderwijskundigen (advisering erfgoededucatie).
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Naam school:
Naam docent:

* LET OP! Bespreek de leerlingvragen klassikaal en vul een gezamenlijk oordeel in op dit 
formulier. Lever dit formulier in bij de cultuurcoördinator. Alvast bedankt!

Vragen voor de docent 

1. Mijn cijfer voor het project ‘Buig voor je held’:

2. Ik heb de handleiding gebruikt! 
❍ JA
❍  NEE, omdat,

• de inhoud van de handleiding me niet aansprak  
• ik me niet deskundig genoeg voel  
• ik niet wist dat de handleiding uitgevoerd moest worden  
• ik geen tijd had 
• anders, nl: 

3.  De inhoud van de handleiding heeft een positieve meerwaarde voor de beleving van het 
project ‘Buig voor je held’, de workshop en het bezoek aan het erfgoed (Museum de 
Pelgrim en Plechelmusbasiliek)

❍ JA 
❍ NEE

4. De werkvormen in het project sluiten goed aan bij de leerlingen!
❍ JA
❍ NEE

5. Ik vind dat de leerdoelen van dit project zijn behaald.
❍ JA
❍ NEE 

6. Ik ben tevreden over de organisatie rondom het project ‘Buig voor je held’ 
❍ JA
❍ NEE
Want 

7. Heeft u nog opmerkingen of aanvullingen bij de inhoud en vorm van dit project?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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EvaluatieformulierD SE T

R E E K

C E N T

R A A L

Vragen voor de leerlingen 

1.  Wat vonden jullie van het werken met de themakoffer, de workshop en het bezoek aan 
het Museum de Pelgrim en de Plechelmusbasiliek? 
• superleuk  
• leuk  
• spannend  
• eng 
• ik snapte het niet  
• saai  
• anders 

2. Wat vonden jullie van de lessen? Geef een cijfer:

3.  Hoe vonden jullie de opdrachten in de lessen? 
• superleuk  
• veel nieuwe dingen geleerd  
• moeilijk  
• saai 

4. We zouden graag nog een keer zo’n project willen! 
❍ JA
❍ NEE
Want 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ontwikkeling en samenstelling 
Toos Achterweust (Oprichter Museum de Pelgrim Oldenzaal)
Beatrix van Haren (Beeldend kunstenaar, vrijwilliger Museum de Pelgrim en medewerker Museum Palthehuis)
Hedwig de Bruijn (Coordinator educatief project Stichting Kunst in de Etalage)
Zeeman & de Regt Onderwijskundigen (advisering erfgoededucatie).
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