
OPEN MONUMENTEN KLASSENDAG 2022

Wat fijn dat jullie meedoen aan de Open Monumenten Klassendagen 2022! 
 
Het digitale lesprogramma is uitgebreid met maar liefst vijf nieuwe monumenten. Voor elk nieuw monument 
is een korte video gemaakt waarin dat monument wordt toegelicht. De informatie en opdrachten over zowel 
deze nieuwe als de vorige monumenten vind je in deze lesbrief. De opdrachten die hierin genoemd worden, kun 
je overigens op elk door jou gekozen moment in het schooljaar doen. Door nieuwe monumenten toe te voegen, 
breiden we het programma jaarlijks uit en sluiten we aan bij het Grote Verhaal van Apeldoorn.

Deze lesbrief bestaat uit de volgende drie onderdelen:
1. Korte video’s over de vijf nieuwe monumenten;
2. Een lesbrief met onderzoeksvragen en achtergrondinformatie over de monumenten;
3. Een afsluitende les.

Voordat jullie samen de video(’s) gaan kijken, willen we je vragen om klassikaal de voorbereidende les te geven. 
Deze les duurt circa 30 minuten en heeft als doel de voorkennis van de leerlingen te activeren. Aanvullende 
informatie over de monumenten is in de bijlage opgenomen. 

Na het digitale bezoek aan het monument (circa 25 minuten) gaan de leerlingen zelf als erfgoedonderzoekers aan 
de slag, waarbij ze de functie, de omgeving en de geschiedenis van het monument onderzoeken (circa 25 minuten). 
Na afloop weten ze genoeg om zelf als ( junior) rondleider aan de slag te gaan en kunnen ze op school een korte 
presentatie en rondleiding voor ouders en schoolgenootjes verzorgen. De tijdsduur van dit laatste onderdeel is zelf 
te bepalen.

We wensen jullie alvast veel plezier tijdens de digitale verkenning van deze bijzondere monumenten!

ALGEMENE INFORMATIE
Voor wie
Primair onderwijs, groep 6 t/m 8.

Kosten
Gratis (dit lesprogramma wordt aangeboden door Comité Open Monumentendag Apeldoorn, in samenwerking 
met CODA).

Data
In de week voorafgaand aan de landelijke Open Monumentendagen (zaterdag 10 en zondag 11 september) kan de 
les in de klas gegeven worden. Dit lesmateriaal blijft overigens ook ná de Open Monumentendagen beschikbaar op 
de CODA website, zodat je zelf een moment kunt kiezen om dit in te passen in het lesprogramma.

Deelnemende monumenten
Naast de deelnemende locaties in 2020 (Papierfabriek De Middelste Molen, de Oude Ambachtsschool, het 
Gymnasium en het Paedagogium Achisomog bij Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch) en in 2021 Radio 
Kootwijk, Olifantenschuur/Koninklijke stallen Paleis Het Loo, de Grote Kerk, Sprengendorp en de Hoofdstraat is 
het programma dit jaar uitgebreid met de Rietdakenschool, de voormalige Kweekschool voor kleuterleidsters, de 
Welgelegenbrug, voormalig zorginstelling Caesarea en de Zwitsalfabriek.

Contact
CODA, afdeling educatie educatie@coda-apeldoorn.nl.

mailto:educatie@coda-apeldoorn.nl


UITGANGSPUNTEN
Jaarlijks vinden in het tweede weekend van september de VriendenLoterij Open Monumentendagen plaats 
(voorheen BankGiro Loterij Open Monumentendagen). Dat weekend worden deuren geopend die anders gesloten 
blijven of wordt aanvullende informatie gegeven bij gebouwen die altijd toegankelijk zijn. Elk jaar gebeurt dit 
aan de hand van een thema. Dit jaar is het thema duurzaamheid. Ook dit jaar is het lesprogramma voor de 
Klassendagen digitaal. Je kunt zelf kiezen wat het beste moment is om dit programma in de klas te doen. Elk 
monument is uniek en van waarde; de gekozen monumenten benadrukken dit. Het lesprogramma is gericht op 
leren (van het verleden), verbinden (met het heden) en inspireren (voor de toekomst). 

Leerdoelen
Na de Open Monumenten Klassendagen hebben leerlingen:
•	 Het monument vanuit meerdere perspectieven ervaren;
•	 Actief bijgedragen aan de verwerking van de opgedane kennis van en ervaring met het monument;
•	 Met elkaar kennis uitgewisseld en bronnenonderzoek gedaan om dit vervolgens in nieuw werk toe te passen;
•	 Ervaren hoe je een tentoonstelling maakt;
•	 Handreikingen gekregen om in de eigen leefomgeving stil te staan bij monumenten, waardoor ze de waarde 
	 van het bewaren (gaan) zien.

Aansluiting
De doelstellingen van de Open Monumenten Klassendagen sluiten aan bij de kerndoelen 47, 51, 52, 53 en 56 binnen 
het domein ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’.

Het programma van de Open Monumenten Klassendagen 2022 sluit aan bij het Grote Verhaal van Apeldoorn. Voor 
de vijf nieuwe monumenten doen we dit aan de hand van drie van de tien thema’s die aan dit verhaal gekoppeld 
zijn, te weten:
1. Knooppunt en ontmoetingsplaats;
2. Recreatie en zorg in het groen;
3. Sprengenbeken en watermolens.

MEER WETEN?
Over monumenten
In Nederland kennen we vier soorten monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke 
monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten. Rijksmonumenten zijn gebouwen van vijftig jaar of 
ouder die door de overheid in de Monumentenwet benoemd zijn met als doel om ze voor toekomstige generaties 
te bewaren. De drie andere soorten vallen niet onder deze wet en voor hen gelden andere regels. Voor alle 
monumenten geldt dat ze van belang zijn vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of 
vanwege hun cultuurhistorische waarde. Meer over monumenten is ook te vinden op www.openmonumentendag.nl.

Over erfgoed in Apeldoorn
De gemeente Apeldoorn bestaat uit een stad, elf dorpen en een groot buitengebied. Het gebied werd in de 
prehistorie al intensief bewoond en mede daardoor telt Apeldoorn de meeste archeologische monumenten van 
Nederland. Ook uit latere tijden vind je hier nog honderden monumenten, van eenvoudige boerderijtjes en oude 
watermolens tot het weelderige Paleis Het Loo en bijzondere (natuur)monumenten. Meer over onze cultuurhistorie 
en onze monumenten is te lezen op www.apeldoorn.nl/cultuurhistorie. Wil je meer over het thema lezen, kijk dan op 
www.openmonumentendag.nl. 
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DE VOORBEREIDENDE LES
Voorafgaand aan het digitale bezoek aan de monumenten, willen we jullie vragen een voorbereidende les te 
geven. Hiervoor is informatie over het monument en via Google Maps nodig. De deelnemende locaties zijn te 
vinden via Google Maps op www.geheugenvanapeldoorn.nl. Deze website kunnen de leerlingen later ook gebruiken 
bij hun onderzoek. 
 
We vragen je om de klas in vier groepjes te verdelen; deze groepjes werken tijdens de Open Monumenten 
Klassendagen elk samen aan een onderzoek over het monument. Je kunt zelf kiezen welk monument jullie willen 
gaan verkennen. Omdat het lesmateriaal gedurende het schooljaar beschikbaar blijft, kun je ook later een ander 
monument onderzoeken en zelf je eigen ‘Monumentendag’ organiseren. 

Opbouw
Wat Werkvorm / Hulpvragen per doelgroep Hoelang
Introduceer de Open Monumenten 
Klassendagen

Vraag bijvoorbeeld:
•	 Verschillende monumenten te benoemen;
•	 Wanneer een plek een monument is.

10 minuten

Vertel dat de les uit vier onderdelen 
bestaat, te weten: introductie, video, 
onderzoeksopdrachten en  
MonuMuseum 
(afsluitende les).

Bespreek wat een monument is.

Introduceer het monument dat jullie 
gaan onderzoeken.

•	 Wie kent het monument?
•	 Waar bevindt zich het monument?  
•	 Welke onderdelen horen er bij? 
•	 Wie zijn de gebruikers/bezoekers? 

Zoek dit op via www.googlemaps.nl of 
www.geheugenvanapeldoorn.nl of gebruik een 
atlas, ook leuk!

•	 Wat verwacht je te zien/horen/beleven?

10 minuten

Bespreek de praktische kant van het 
bezoek.

•	 Leg uit dat het dit jaar een digitaal bezoek is
	 en waarom;
•	 Verdeel de klas in 4 groepjes. 

10 minuten

VERKENNING VAN HET MONUMENT: VIDEO
We gaan digitaal op bezoek bij het monument! Bekijk op www.coda-apeldoorn.nl/klassendag de korte video. 

Na het bekijken van de korte video krijgt elk groepje zes activerende opdrachten waarmee het monument op 
verschillende kenmerken wordt verkend. Deze opdrachten zijn als bijlage opgenomen.

De leerlingen gaan als erfgoedonderzoekers onderzoek doen naar de functie van het monument, de omgeving 
waarin het ligt en naar de relatie tussen heden en verleden. De opdrachten werken ze uit op de bijbehorende 
poster die ze ontvangen hebben en die tevens als basis dient voor de presentatie. De les wordt afgesloten met een 
groepsfoto die op de introductieposter van het MonuMuseum kan worden geplakt. Maak deze foto met je mobiel 
en print deze vervolgens uit. 
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AFSLUITENDE LES
Na de film en het digitale bezoek aan het monument kan een MonuMuseum ingericht worden door de posters op 
te hangen die de leerlingen over het monument gemaakt hebben. Zo kunnen ouders en andere leerlingen zien wat 
de monumenten om ons heen te bieden hebben. Het MonuMuseum is een manier om de informatie en het bezoek 
te verwerken, waarna de opgedane kennis actief door de leerlingen gepresenteerd wordt. Andere leerlingen, 
maar eventueel ook ouders, kunnen zo zien wat de rijkdom van het erfgoed in onze omgeving is. Deze afsluitende 
presentatie/les kun je zo groot maken als je zelf wilt; de lesduur is dan ook variabel.

Opbouw
Wat Hoelang
Introduceer het maken van een MonuMuseum en vraag bijvoorbeeld:
•	 Wat de functie van een museum is;
•	 Wat onderdeel kan zijn van hun MonuMuseum.

5 minuten

Verdeel de klas in een aantal groepen waarbij:
•	 Één groep een uitnodiging voor het MonuMuseum voor ouders/leerlingen/ 
          leraren maakt;        
•	 Één groep een plek op school zoekt en het MonuMuseum gaat inrichten;
•	 Één groep de opening van de tentoonstelling voorbereidt, bijvoorbeeld door de  
         rondleiding te schrijven of een activiteit te bedenken;
•	 Één groep de introductieposter en andere posters aanvult;
•	 etc.

25 minuten (of langer)

Na deze les kun je het MonuMuseum openen.

Het MonuMuseum openen
Wat Hoe

Nieuwsbrief De Open Monumentendagen op 10 en 11 september kunnen in de schoolnieuwsbrief worden 
aangekondigd.

Uitnodiging 
ouders

Iedere leerling maakt een uitnodiging voor zijn of haar ouders/verzorgers om naar het 
MonuMuseum te komen kijken. Deze kan bijvoorbeeld ook gekopieerd worden en zo 
onderdeel van de tentoonstelling worden. 
 
Onderstaande tekst is van de landelijke organisatie Open Monumentendagen en deze 
hanteren wij vanuit CODA ook: 
“We houden ons aan de richtlijnen zoals die gehanteerd worden vanuit de organisatie van de 
Open Monumentendagen (OMD). OMD biedt graag een podium aan alle monumenten die 
fysiek of digitaal hun deuren kunnen openen, en aan activiteiten die speciaal bedacht zijn 
voor deze bijzondere editie. Kies je liever voor een virtueel bezoek, kan dit natuurlijk ook.”

Voorbeeld tekst:
Tijdens de monumentendagen zijn de deuren naar onze monumenten deels geopend. Het 
thema is dit jaar ‘duurzaamheid’. De deelnemende monumenten in Apeldoorn zijn te vinden 
op http://www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/openmonumenten. Kijk van tevoren op deze 
site voor de meest actuele informatie rondom de mogelijkheden voor fysiek bezoek. 

Het MonuMuseum wordt geopend op school. Je bent op DATUM van VUL IN uur tot VUL IN uur 
van harte welkom om te komen kijken.

Uitnodiging 
andere klassen

Dit is verschillend per school en we adviseren je dit uiteraard volgens de richtlijnen van jouw 
school te organiseren. Natuurlijk kunnen ook andere groepen uitgenodigd worden om te 
komen kijken. De leerlingen kunnen dan per poster uitleggen wat zij hebben gezien en zo 
leiden zij hun schoolgenoten rond door hun MonuMuseum.
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BIJLAGE 1 
BIJ LESBRIEF OPEN MONUMENTEN KLASSENDAG

HET GROTE VERHAAL VAN APELDOORN

BIJLAGE 1: ONDERZOEKSVRAGEN

Erfgoed in Apeldoorn
De gemeente Apeldoorn bestaat uit een stad, elf dorpen en een groot buitengebied. Dit gebied werd al in de 
prehistorie door mensen bewoond en mede daardoor telt Apeldoorn de meeste archeologische monumenten van 
Nederland. Ook van de periode van de prehistorie tot nu vind je hier nog honderden monumenten, van eenvoudige 
boerderijtjes en oude watermolens tot Paleis Het Loo en bijzondere (natuur)monumenten. Voor meer informatie zie 
ook: www.apeldoorn.nl/cultuurhistorie. 
  
Film en rondleiding
Je hebt (net) samen met jouw leerlingen de video’s met uitleg door de CODA docenten bij één van de 
deelnemende monumenten bekeken.

Onderzoek
De leerlingen gaan nu als erfgoedonderzoekers onderzoek doen naar de functie van het monument, de omgeving 
en naar de relatie tussen heden en verleden.

Dit doen ze in groepjes en aan de hand van:
* De video’s die ze (net) gezien hebben;
* De website www.geheugenvanapeldoorn.nl;
* Korte achtergrondinformatie bij elk monument;
* De onderzoeksvragen bij het monument.

Presentatie
De onderzoeksvragen werken ze uit op de bijbehorende poster die tevens als basis dient voor de presentatie. De les 
wordt afgesloten met een groepsfoto die vervolgens op de introductieposter van het MonuMuseum kan worden 
geplakt. De groepsfoto kun je zelf met bijvoorbeeld je mobiel maken en vervolgens printen. 

Wij wensen jullie alvast veel plezier met het verkennen van één van deze bijzondere monumenten!

DEELNEMENDE LOCATIES 2022

1  De Rietendakschool
2  Voormalige Kweekschool voor kleuterleidsters / kunstwerk van Gaby Bovelander
3  Welgelegen Brug /  kunstwerk van Floris Schoonderbeek
4  Voormalig Caesera Kinderziekenhuis / kunstwerk van Paul de Kort
5  Voormalige Zwitsalfabriek

Deze vijf nieuwe monumenten maken samen met de vier monumenten in 2020 en de vijf monumenten in 2021 deel 
uit van Het Grote Verhaal van Apeldoorn. 

Een monument kan van alles zijn. Van huizen, scholen en molens tot parken, 
gebouwen en waterputten. Wist je dat Apeldoorn ruim 900 monumenten 
telt?! In dit lesprogramma onderzoeken we een aantal van deze 
monumenten.

http://www.apeldoorn.nl/cultuurhistorie
http://www.geheugenvanapeldoorn.nl


MONUMENT 1

ONDERZOEK
Het monument heet:  ____________________________________________________________________________

Het staat er sinds:  _______________________________________________________________________________  

De gebruikers waren en/of zijn: ____________________________________________________________________

Gebouw en omgeving
Waar staat het monument?  _______________________________________________________________________  

Wat viel je op in de film? Wat kun je vertellen over het gebouw?

_______________________________________________________________________________________________

Wat kun je vertellen over de omgeving? Staat het in de stad, bos, etc.

_______________________________________________________________________________________________

Functie
Welke functie heeft het monument?  ________________________________________________________________

Verhaal
Wat maakt dat dit monument in deze omgeving staat?

_______________________________________________________________________________________________

Toen & nu
Welke functie had dit monument vroeger, en welke nu? 

_______________________________________________________________________________________________

Quote
Hoe zou je dit monument in één zin omschrijven?

_______________________________________________________________________________________________



MONUMENT 2

ONDERZOEK 
Het monument heet:  ____________________________________________________________________________  

Het staat er sinds:  _______________________________________________________________________________  

De gebruikers waren en/of zijn: ____________________________________________________________________

Gebouw en omgeving
Waar staat het monument?  _______________________________________________________________________

Wat viel je op in de film? Wat kun je vertellen over het gebouw?

_______________________________________________________________________________________________

Wat kun je vertellen over de omgeving? Staat het in de stad, bos, etc.

_______________________________________________________________________________________________

Afbeelding
Zoek een extra afbeelding van het monument of maak samen een tekening.



Functie
Welke functie heeft het monument?  ________________________________________________________________

Verhaal
Wat wordt hier gemaakt?  ________________________________________________________________________

Wat maakt dat dit monument in deze omgeving staat denk je? 

_______________________________________________________________________________________________

Toen & nu
Welke functie had dit monument vroeger, en welke nu? 

_______________________________________________________________________________________________

Noem drie activiteiten die je nu hier kunt doen:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Quote
Hoe zou je dit monument in één zin omschrijven?

_______________________________________________________________________________________________

Afbeelding
Zoek een extra afbeelding van het monument of maak samen een tekening.



KUNSTWERK BIJ MONUMENT 2

ONDERZOEK
Het monumentale kunstwerk heet:  _________________________________________________________________  

Het staat er sinds:  _______________________________________________________________________________  

Gebouw en omgeving
Waar staat het  kunstwerk?  _______________________________________________________________________

Wat kun je vertellen over het kunstwerk? 

_______________________________________________________________________________________________

Wat kun je vertellen over de omgeving? Staat het in de stad, bos, etc. 

_______________________________________________________________________________________________

Functie
Welke functie heeft het  kunstwerk?  ________________________________________________________________

Verhaal
Wat maakt dat dit  kunstwerk in deze omgeving staat? 

_______________________________________________________________________________________________

Quote
Hoe zou je dit kunstwerk in één zin omschrijven? 

_______________________________________________________________________________________________



MONUMENT 3

ONDERZOEK
Het monument heet:  ____________________________________________________________________________  

Het staat er sinds:  _______________________________________________________________________________  

De gebruikers waren en/of zijn: ____________________________________________________________________

Afbeelding
Zoek een extra afbeelding van het  kunstwerk of maak samen een tekening.



Monument en omgeving
Waar staat het monument?  _______________________________________________________________________

Wat viel je op in de film? Wat kun je vertellen over het gebouw?

_______________________________________________________________________________________________

Wat kun je vertellen over de omgeving? Staat het in de stad, bos, etc.

_______________________________________________________________________________________________

Functie
Welke functie heeft het monument?  ________________________________________________________________

Verhaal
Wat maakt dat dit monument in deze omgeving staat? 

_______________________________________________________________________________________________

Toen & nu
Welke functie had dit monument vroeger, en welke nu?

_______________________________________________________________________________________________

Noem drie activiteiten die je nu hier kunt doen:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Quote
Hoe zou je dit monument in één zin omschrijven?

_______________________________________________________________________________________________
 

Afbeelding
Zoek een extra afbeelding van het monument of maak samen een tekening.



KUNSTWERK  BIJ MONUMENT 3

ONDERZOEK
Het kunstwerk heet:  _____________________________________________________________________________

Het staat er sinds:  _______________________________________________________________________________  

omgeving
Waar staat het kunstwerk ?  _______________________________________________________________________  

Wat kun je vertellen over het kunstwerk?

_______________________________________________________________________________________________

Wat kun je vertellen over de omgeving? Staat het in de stad, bos, etc.

_______________________________________________________________________________________________

Functie
Welke functie heeft het kunstwerk?  ________________________________________________________________

Verhaal
Wat maakt dat dit kunstwerk in deze omgeving staat?

_______________________________________________________________________________________________

Quote
Hoe zou je dit  kunstwerk in één zin omschrijven?

_______________________________________________________________________________________________



MONUMENT 4

ONDERZOEK
Het monument heet:  ____________________________________________________________________________  

Het staat er sinds:  _______________________________________________________________________________  

De gebruikers waren en/of zijn: ____________________________________________________________________

Monument en omgeving
Waar staat het monument?  _______________________________________________________________________

Wat viel je op in de film? Wat kun je vertellen over het gebouw?

_______________________________________________________________________________________________

Wat kun je vertellen over de omgeving? Staat het in de stad, bos, etc.

_______________________________________________________________________________________________

Afbeelding
Zoek een extra afbeelding van het  kunstwerk of maak samen een tekening.



Functie
Welke functie heeft het monument?  ________________________________________________________________

Verhaal
Wat maakt dat dit monument in deze omgeving staat? 

_______________________________________________________________________________________________

Toen & nu
Welke functie had dit monument vroeger, en welke nu?

_______________________________________________________________________________________________

Noem drie activiteiten die je nu hier kunt doen:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Quote
Hoe zou je dit monument in één zin omschrijven?

_______________________________________________________________________________________________

Afbeelding
Zoek een extra afbeelding van het monument of maak samen een tekening.



KUNSTWERK  BIJ MONUMENT 4

ONDERZOEK
Het kunstwerk heet:  _____________________________________________________________________________

Het staat er sinds:  _______________________________________________________________________________  

omgeving
Waar staat het kunstwerk ?  _______________________________________________________________________  

Wat kun je vertellen over het kunstwerk?

_______________________________________________________________________________________________

Wat kun je vertellen over de omgeving? Staat het in de stad, bos, etc.

_______________________________________________________________________________________________

Functie
Welke functie heeft het kunstwerk?  ________________________________________________________________

Wat is een spreng?  ______________________________________________________________________________

Verhaal
Wat maakt dat dit kunstwerk in deze omgeving staat?

_______________________________________________________________________________________________

Quote
Hoe zou je dit monument in één zin omschrijven?

_______________________________________________________________________________________________



Afbeelding
Zoek een extra afbeelding van het monument of maak samen een tekening.

MONUMENT 5

ONDERZOEK
Het monument heet:  ____________________________________________________________________________  

Het staat er sinds:  _______________________________________________________________________________  

De gebruikers waren en/of zijn: ____________________________________________________________________



Monument en omgeving
Waar staat het monument?  _______________________________________________________________________

Wat viel je op in de film? Wat kun je vertellen over het gebouw?

_______________________________________________________________________________________________

Wat kun je vertellen over de omgeving? Staat het in de stad, bos, etc.

_______________________________________________________________________________________________

Functie
Welke functie heeft het monument?  ________________________________________________________________

Verhaal
Wat maakt dat dit monument in deze omgeving staat? 

_______________________________________________________________________________________________

Toen & nu
Welke functie had dit monument vroeger, en welke nu?

_______________________________________________________________________________________________

Noem drie activiteiten die je nu hier kunt doen:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Quote
Hoe zou je dit monument in één zin omschrijven?

_______________________________________________________________________________________________

Afbeelding
Zoek een extra afbeelding van het monument of maak samen een tekening.



Heb je de monumenten van 2021 nog niet ontdekt? Neem dan hier alsnog een (digitaal) kijkje!

* Radio Kootwijk
* Olifantenschuur en Koninklijke stallen Paleis Het Loo
* Grote Kerk
* Sprengendorp & Sprengenpark
* Hoofdstraat 

VOOR DE LEERKRACHT
DE AFSLUITENDE LES

Na de film en het onderzoek van het monument kan een MonuMuseum ingericht worden. Hiervoor kunnen de 
posters gebruikt / opgehangen worden die de leerlingen over het monument gemaakt hebben. Zo kunnen ouders 
en andere leerlingen zien wat de monumenten om ons heen te bieden hebben. Het MonuMuseum is een manier om 
de informatie en het bezoek te verwerken, waarna de opgedane kennis actief door de leerlingen gepresenteerd 
wordt. Andere leerlingen en eventueel ouders kunnen zo zien wat de rijkheid van het erfgoed in onze omgeving is. 
Deze afsluitende presentatie/les kun je zo groot maken als je zelf wilt; de lesduur is dan ook variabel. 

Opbouw afsluitende les
Wat Hoelang
Introduceer het maken van een MonuMuseum en vraag bijvoorbeeld:
•	 wat de functie van een museum is;
•	 wat onderdeel kan zijn van hun MonuMuseum

5 minuten

Verdeel de klas in een aantal groepen waarbij één groep:
•	 een uitnodiging voor het MonuMuseum voor ouders/leerlingen/leraren maakt;        
•	 een plek op school zoekt en het MonuMuseum gaat inrichten;
•	 de opening van de tentoonstelling voorbereidt, bijvoorbeeld door de rondleiding 
       te schrijven of een activiteit te bedenken;
•	 de introductieposter en andere posters aanvult;
•	 etc.

25 minuten (of langer)

Na deze les kun je het MonuMuseum openen.

Het MonuMuseum openen
Wat Hoe

Nieuwsbrief De Open Monumentendagen op 10 en 11 september kunnen in de schoolnieuwsbrief worden 
aangekondigd.

Uitnodiging 
ouders

Iedere leerling maakt een uitnodiging voor zijn of haar ouders/verzorgers om naar het 
MonuMuseum te komen kijken. Deze kan bijvoorbeeld ook gekopieerd worden en zo onderdeel 
van de tentoonstelling worden. Het is belangrijk om dit jaar toe te voegen dat de situatie helaas 
anders is en dat fysiek bezoek aan de locaties slechts in beperkte vorm mogelijk is. 

Onderstaande tekst is van de landelijke organisatie Open Monumentendagen en deze hanteren 
wij vanuit CODA ook: 
“We houden ons aan de richtlijnen zoals die gehanteerd worden vanuit de organisatie van de 
Open Monumentendagen (OMD). OMD biedt graag een podium aan alle monumenten die fysiek 
of digitaal hun deuren kunnen openen, en aan activiteiten die speciaal bedacht zijn voor deze 
bijzondere editie. Kies je liever voor een virtueel bezoek, kan dit natuurlijk ook.”

Voorbeeld tekst:
In het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 september worden tijdens de Open 
Monumentendagen de deuren naar onze monumenten deels geopend. Het thema is dit 
jaar ‘duurzaamheid’. De deelnemende monumenten in Apeldoorn zijn te vinden op www.
monumentendagenapeldoorn.nl.  Kijk van tevoren op deze site voor de meest actuele informatie 
rondom de mogelijkheden voor fysiek bezoek. 

Het MonuMuseum wordt geopend op school. Je bent op DATUM van VUL IN uur tot VUL IN uur van 
harte welkom om te komen kijken.

http://www.monumentendagenapeldoorn.nl
http://www.monumentendagenapeldoorn.nl


Uitnodiging
andere 
klassen

Dit is verschillend per school en we adviseren je dit uiteraard volgens volgens de richtlijnen van 
jouw school te organiseren. Natuurlijk kunnen ook andere groepen uitgenodigd worden om te 
komen kijken. De leerlingen kunnen dan per poster uitleggen wat zij hebben gezien en zo leiden 
zij hun schoolgenoten rond door hun MonuMuseum.

Lesmateriaal
Dit lesmateriaal blijft overigens ook ná de Open Monumentendagen beschikbaar op de website. Je kunt dus op 
een later moment (weer) een ander monument onderzoeken en zelf je eigen ‘Monumentendag’ organiseren. 



BIJLAGE 2
BIJ LESBRIEF OPEN MONUMENTEN KLASSENDAG

HET GROTE VERHAAL VAN APELDOORN

BIJLAGE 2:  INFORMATIE VOOR DE DOCENT

Het Grote Verhaal van Apeldoorn
Nadat we in 2020 en 2021 de eerste tien monumenten hebben geïntroduceerd, gaan we in 2022 verder met vijf 
nieuwe monumenten die onderdeel  uitmaken van het Grote Verhaal van Apeldoorn.  
In deze bijlage tref je de achtergrondinformatie over de vijf nieuwe monumenten. Bij drie van deze monumenten 
kan een ‘uitstapje’ worden gemaakt naar een kunstwerk in het kader van het onderwerp duurzaamheid, het thema 
van de (landelijke) Open Monumentendagen 2022.

MONUMENTEN

1  De Rietendakschool
2 Voormalige Kweekschool voor kleuterleidsters / kunstwerk van Gaby Bovelander
3 Welgelegen Brug /  kunstwerk van Floris Schoonderbeek
4 Voormalig Caesera Kinderziekenhuis / kunstwerk van Paul de Kort
5  Voormalige Zwitsalfabriek

MONUMENT 1  | DE RIETENDAKSCHOOL  
ZILVERWEG 29, APELDOORN 
Thema: Recreatie en zorg in het groen

Het gebouw van de Rietendakschool bestaat sinds 1921. 
De school startte toen met zeven lokalen. Wist je dat 
scholen in die tijd nog geen naam hadden? 

 Scholen kregen een nummer in de volgorde van 
oprichting. In dit geval was dat nummer 24. Je kunt dit 
terugzien op de voorgevel van het gebouw. In de jaren 50 
kregen alle scholen een naam. Vaak werden scholen 
vernoemd naar de straat waar ze in stonden. 
School nummer 24 werd in eerste instantie de 
Zilverwegschool. Vanwege het bijzondere rieten dak 
noemde de meeste mensen het gebouw De 
Rietendakschool. In 1985 kreeg de school officieel deze 
naam.  Ook werd het gehele gebouw inclusief het rieten 
dak gerenoveerd en vernieuwd. Een rieten dak is 
bijzonder maar vergt ook veel onderhoud. In 2018 is het 
nogmaals helemaal vernieuwd!

Wist je dat De Rietendakschool in 2021 al honderd jaar 
bestond? Hoe lang bestaat jouw school? Ken je nog meer 
scholen die een monument zijn?



MONUMENT 2 | KWEEKSCHOOL VOOR 
KLEUTERLEIDSTERS 
HENRI DUNANTLAAN 6, APELDOORN 
Thema: Recreatie en zorg in het groen

Na de Tweede Wereldoorlog, in de jaren 1950/1960,  
vond er een grote geboortegolf in Nederland plaats. 
Er werden door het hele land nieuwe schoolgebouwen 
voor verschillende onderwijsvormen gerealiseerd, 
waaronder in Apeldoorn. 

Dit gebouw, de Kweekschool voor kleuterleidsters, 
stamt uit  1963.

Één van de belangrijkste visies over onderwijs van een kweekschool was dat er veel ‘licht, lucht en ruimte’ moest 
zijn. Kun je dit nog steeds zien in dit gebouw?

De bouwstijl, ook wel ‘poëtisch functionalisme’ genoemd, herken je bijvoorbeeld aan de platte daken, stalen 
ramen en deuren, veel daglicht in de ruimtes en decoratieve details zoals ronde vensters, gebogen luifels en gevels 
gemaakt van glasblokken.

De klaslokalen werden gecombineerd met een algemene ruimte, een grote hal, een fietsenstalling en veel ruimte 
voor een tuin om veel buiten te kunnen zijn.  Tegenwoordig zit Koningskind Kinderopvang in het gebouw.

De voormalige kweekschool is een gemeentelijk monument. In 2012 nam de  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
dit als enige pand in Apeldoorn op in de topselectie van de belangrijkste panden uit de wederopbouwperiode 
(1945-1965).

2B | MONUMENTAAL KUNSTWERK
VAN GABY BOVENLANDER BIJ DE 
VOORMALIGE KWEEKSCHOOL

In 1965 opende de toenmalige Kweekschool voor kleuterleidsters. 
Kunstenaar Gaby Bovelander (Den Haag, 1931), die in Apeldoorn 
woonde, kreeg de opdracht om speciaal voor de school een 
kunstwerk te maken. Zij creëerde een groot gevelmozaïek dat heel 
mooi aansloot op de functie van het gebouw. 

In het kunstwerk zie je allemaal kinderhanden die naar hun 
onderwijzeressen uitreiken. Het kunstwerk is inmiddels beschermd als 
rijksmonument, samen met het gebouw en de tuin.



MONUMENT 3 | DE 
WELGELEGENBRUG 
MOLENSTRAAT, APELDOORN
Thema: Knooppunt en ontmoetingsplaats

Bij de overgang van de Molenstraat over het 
Apeldoorns kanaal zie je vier grote ‘torens’ : een 
bijzonder historisch object. De Welgelegenbrug 
heeft een speciale vorm vanwege de vier grote 
heftorens en allerlei authentieke details en 
staat op de monumentenlijst van de gemeente 
Apeldoorn.

De Welgelegenbrug is niet altijd een hefbrug 
geweest. Tot de Tweede Wereldoorlog was het 
een draaibrug. Daarna werd het een zogenaamde 
balansbrug en in 1955 is er een hefbrug van 
gemaakt.  Kun jij de verschillende functies van de 
brug bedenken? 

De brug is een opvallend object naast het Apeldoorns kanaal. Er is zelfs nog een brugwachterswoning te 
ontdekken. Deze is rond 1880 gebouwd. Hier woonde eerst de havenmeester.

Als je vanaf de Molenstraat de brug oversteekt, links aanhoudt, een stukje doorloopt langs het kanaal in de wijk 
Welgelegen richting de Lange Grafte, neem daar een kijkje bij het speelveld. Hier kom je een bijzonder kunstwerk 
tegen: de Boomhut van kunstenaar Floris Schoonderbeek.

3B | KUNSTWERK DE BOOMHUT, MONUMENT VAN 
DUURZAAMHEID, FLORIS SCHOONDERBEEK
MOLENSTRAAT, APELDOORN

Floris Schoonderbeek (1979) is een kunstenaar en ontwerper. Hij studeerde 
Productdesign aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. In 
de ontwerpen die hij in zijn studio maakt, herken je innovatie, beleving, 
functionaliteit en duurzaamheid. Hij ontwikkelt ideeën op basis van nieuwe 
behoeftes. Als kunstenaar werkt hij aan een onafhankelijk en duurzaam leven. 

De boomhut van Floris Schoonderbeek is in 2008 geplaatst op dit speelveld, 
in een nieuwer deel van de wijk Welgelegen. Een moderne woonwijk die is 
gebouwd nadat de industrie en de landbouw waren verdwenen. Alles is nieuw, 
behalve de oude eik waar de Boomhut naast staat. Samen met de eik laat de 
Boomhut een beeld zien van verlangen, vrijheid en wegdromen. 

Er staat een lange ladder, maar je kunt de boomhut niet in. Hoe zou het huisje 
er van binnen uit zien? Wat is het uitzicht boven? De Boomhut is voor de Floris 
Schoonderbeek het symbool van het gedroomde huisje. Het nodigt uit tot 
dromen, vrij zijn.

Het huisje ziet er uit als een kindertekening: een vierkantje met een driehoekje erop en het staat bovenop een 
lange ladder, hoger dan de monumentale boom ernaast. Maar de ladder is geen echte trap.  Je kunt alleen met je 
ogen de ladder beklimmen, naar de boomhut bovenin de takken. Daar kun je bijna de wolken aanraken. 's Avonds 
schijnt er een eenzaam lichtje in het huisje. Zou er dan toch iemand wonen?



MONUMENT 4 | VOORMALIGE 
ZORGINSTELLING CAESAREA 
HOENDERLOSEWEG 108 UGCHELEN
Thema: Recreatie en zorg in het groen en 
thema sprengenbeken en watermolens

In de naam Caeserea herken je de naam van de oprichter 
van deze plek, de Amsterdamse handelaar Frits Caesar. Hij 
bouwde dit pand rond 1920 met als speciale bedoeling hier 
een ‘herstellingsoord’ van te maken: een gezonde plek voor 
zieke en verzwakte kinderen uit de stad.

Tijdens de periode rond de Eerste Wereldoorlog trok Frits Caesar zich het lot van zieke kinderen in Amsterdam aan, 
die ook wel ‘bleekneusjes’ werden genoemd. In Caeserea konden zij buiten spelen in de natuur en frisse lucht.

Bijna 100 jaar lang is Caesarea een plek geweest voor de opvang van zieke, arme of gehandicapte kinderen. Ook 
had het de functie van klooster, en tot 1957 diende het als een sanatorium voor longpatiënten (TBC). 

4B | KUNSTWERK FOSSIELE REGEN
VAN PAUL DE KORT
HOENDERLOSEWEG 155, UGCHELEN

Kunstenaar Paul de Kort (Den Helder, 1961) heeft een kunstwerk gemaakt over 
het sprengen- en bekensysteem van Apeldoorn. 

Je ziet veertig glanzende, zilverkleurige druppels liggen in de Ugchelse beek. Het 
kunstwerk is geïnspireerd op de regendruppel die via het water in de bodem van 
de beek verdwijnt om heel veel later weer naar het oppervlak terug te komen. 
Een steeds doorgaande beweging, die is verbeeld door deze zilveren druppels 
waarin het landschap zich weerspiegelt. 

De afdruk van waterkringen op de druppels herinneren aan de 'fossiele regenbui'. 

Water vloeit langs de druppels en veroorzaakt een nieuw stroompje. Op 
poëtische wijze verbeeldt het kunstwerk de eeuwenoude spreng.

Wat is een spreng?
Een spreng is de naam voor eeuwenoud opborrelend grondwater uit een gegraven bron. Deze bron, de spreng, 
zorgt voor water in de beken. In het verleden werd dit water gebruikt voor de papierindustrie en de wasserijen 
rondom Apeldoorn. Tegenwoordig zijn de beken waterstromen die over de cultuurgeschiedenis van Apeldoorn 
vertellen. Het vloeibare geheugen van de stad.



MONUMENT 5 | DE ZWITSALFABRIEK 
VLIJTSEWEG 118, APELDOORN
Thema: Knooppunt en ontmoetingsplaats

De naam Zwitsal is al heel lang bekend van de 
crèmes en shampoos met het blije babygezichtje. 
Maar weet jij hoe dit product is ontstaan? 

Na een zware bergwandeling langs in de zuidelijke 
Alpen in Zwitserland meldde de Apeldoornse 
apothekersleerling Cor Jansen zich begin vorige 
eeuw met pijnlijk gezwollen voeten bij de dorpsarts 
van Pontresina. De dokter gaf hem een zalfje mee 
dat zó goed werkte, dat hij besloot het recept mee 
te nemen naar Nederland.

Toen hij terug kwam in Apeldoorn startte hij in 
1920 aan de Floralaan een kleine fabriek, de 
Nederlandsche Fabriek van Pharmaceutische 
Producten. Dat liep niet zo goed totdat hij besloot 
zalf te gaan maken met het recept uit Zwitserland. 
Hij noemde deze zalf ‘Zwitsal’ (Zwitserse ‘Salbe’ 
(zalf)). Dit was meteen een succes, vooral toen hij 
de zalf speciaal voor baby’s ging maken. 

In 1928 kon hij een villa in De Parken laten bouwen, die hij 'Helvetia' noemde (Helvetia is een andere naam voor 
Zwitserland).

Kort na de Tweede Wereldoorlog verhuisde Cor Jansen de oude fabriek naar de plek aan de Vlijtseweg. Deze 
locatie lag direct aan het kanaal zodat de grond- en afvalstoffen voor de Zwitsalproducten per boot konden 
worden aan- en afgevoerd.  Hier werden nieuwe gebouwen neergezet, ontworpen door de Apeldoornse architect 
Christiaan ten Tuynte.

In 1964 nam een grote multinational de Zwitsalfabriek over. Het 
terrein kreeg  nog meer gebouwen, zoals een aërosolfabriek voor de 
productie van cosmetica in spuitbussen. Oprichter Cor Jansen is tot 
aan zijn dood in 1975 altijd betrokken gebleven bij het bedrijf dat hij 
helemaal zelfstandig had opgebouwd.

Zwitsal groeide uit tot een groot bedrijf, er werkten op het 
hoogtepunt wel 400 mensen. In de daaropvolgende jaren namen 
machines en computers steeds meer werk over en krimpte het bedrijf. 

Toen er steeds meer werk door machines en later met computers 
werd uitgevoerd, werkten er steeds minder mensen. Na 65 jaar sloot 
het bedrijf zijn deuren in 2011.

De gemeente Apeldoorn kocht daarna het terrein. 

De voormalige Zwitsalfabriek is veranderd in een levendige locatie 
en ontmoetingsplek voor iedereen. Een plek waar kunst, cultuur en 
duurzaamheidsprojecten tot leven komen. 

Het verhaal van het blije babygezichtje
Toen Cor Jansen de naam Zwitsal bedacht voor de zalf, ontwierp hij ook een logo.. Het eerste logo beeldde een 
kruis af, omdat op veel medische producten een kruis stond en het geïnspireerd was op het kruis van de Zwitserse 
vlag. 

Op de fabriek kon je de naam Zwitsal  zien met het Zwitserse kruis. 

Het kruis werd op een gegeven moment verboden, waarna Cor Jansen het logo met een babygezichtje maakte. Dit 
was geïnspireerd op zijn dochter Mieke, toen 9 maanden oud. Dit logo ontwikkelde zich tot het blije babyhoofdje 
met het krulletje zoals we het nu van de Zwitsalproducten kennen. 



Hieronder tref je een aantal links waar je nog meer informatie kunt vinden.Geraadpleegde bronnen voor het 
lesprogramma Open Monumenten Klassen Dagen

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: www.geheugenvanapeldoorn.nl

https://www.cultureelerfgoed.nl

www.apeldoorn-binnenstad.nl

www.wikipedia.nl

website van Caesarea: https://caesarea.eu/historie.php

https://zwitsalapeldoorn.nl/voor-ieder-wat-wils/#maatschappijenduurzaamheid

CODA Archief:  www.coda-apeldoorn.nl/nl/archief
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