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Zuid-West-Vlaanderen is een streek van heel wat groots en klein industrieel erfgoed. Van huiswevers-achteraanbouwen, oude arbeiderscafés, sheddaken, stoommachines ... 
tot de vele bakstenen schoorstenen en de talloze nog zeer levendige herinneringen die de streek rijk is. Binnen het project ‘Ik-Xploreer mee!’ brengt de erfgoedcel (i.s.m.  
Leidedal, Texture, ETWIE en PACKED vzw) dit erfgoed in kaart. 

De erfgoedcel deed dit samen met de inwoners van de streek, via de website, in ontmoetingen, op markten en in het straatbeeld. Iedereen kon zo dus een steentje bijdragen 
en mee ‘participatief karteren’ en de (digitale) kaart mee vorm geven. Tijdens de zomer van 2018 trok bijvoorbeeld een mobiele registratieploeg langs de lokale markten om 
verhalen rond markante erfgoedplekken te verzamelen. Al deze verhalen kregen een plek op de ‘Ik-Xploreer mee!-kaart’. De steeds groeiende kaart vind je op de website van 
de erfgoedcel erfgoedzuidwest: http://www.erfgoedzuidwest.be/content/ik-xploreer-mee.

Educatief luik: ‘Ik-Xploreer mee!’ in de klas 
Opzet 
Binnen het educatieve luik van ‘Ik-Xploreer mee!’ gaan leerlingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs aan de slag met het industriële erfgoed in hun 
schoolomgeving. Nadat ze het industrieel erfgoed verkend en onderzocht hebben, verwerken ze de informatie over een industriële erfgoedsite of over een thema in verband 
met de (textiel)industrie op creatieve wijze door een podcast of audio-opname te maken. Zo leggen ze (stukjes van) deze geschiedenis op een speelse manier vast voor de 
toekomst. 

Praktisch
Geschikt voor verschillende vakken 
Aangezien de industriële erfgoedsites en de thema’s erg veelzijdig zijn en er bij het bedenken, voorbereiden en maken van een podcast of audio-opname heel wat verschil- 
lende vaardigheden ontwikkeld worden, kan dit Ik-Xploreer mee! project aansluiten bij verschillende eindtermen en in verschillende vakken doorgaan, zoals bijvoorbeeld  
Geschiedenis, Aardrijkskunde, Nederlands, Burgerschapseducatie, Media, ICT, Project Algemene Vakken … Met dit project willen we vakoverschrijdend werken stimuleren.  
Dit project leent zich namelijk goed voor een zinvolle samenwerking tussen verschillende vakken. Het is ook handig om dit project met meer dan 1 leerkracht te begeleiden.  
Zo kan bijvoorbeeld de ene de meer praktische organisatie op zich nemen en de andere zich volledig op het inhoudelijke richten. 

Begeleiding 
We raden aan om voor dit project voor een klas van 20 leerlingen 2 begeleidende leerkrachten te voorzien. Als de klas met meer dan 20 leerlingen is, is een derde begeleider 
aangewezen. De leerlingen zullen in groepen werken. De groepen bestaan best uit maximum 4 leerlingen per groep. Er zitten 5 iPads in de materiaalrugzak (zie pagina 2 en 
3). Zo is er dus 1 iPad per groep. 

Technologie troef
Omdat dit project ook een groot technisch gedeelte (met online bronnen werken, online onderzoek doen, werken met GarageBand op iPads) bevat en omdat er vrijwel voor 
elke les internettoegang nodig is, raden we aan om vooraf ook de ICT verantwoordelijke op de hoogte te brengen van het project en de technische vereisten. Hij/zij kan dit 
dan mee voorbereiden zodat alles tijdens de lessen vlot kan verlopen. 
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Achtergrond ‘Ik-Xploreer mee!’ 

http://www.erfgoedzuidwest.be/content/ik-xploreer-mee


Enkele ‘technische tips’ voor dit project zijn alvast: 

• Zorg dat je weet wat het wifi-wachtwoord is waarmee je met de iPads op internet kan en dat de leerlingen mogen gebruiken. Verbind de iPads eventueel al voor de 
les met de wifi. 

• Kijk voor de lessen waarin de iPads gebruikt worden steeds na of ze goed opgeladen zijn.
• Soms kan het handig zijn dat je als school extra iPads, tablets of pc’s voorziet en/of dat de les kan doorgaan in een computerklas.
• Probeer voor stap 5 (podcast opnemen en monteren) meerdere opnamelocaties of lokalen te voorzien. Zo storen de verschillende groepen elkaar niet als ze tegelij-

kertijd aan het opnemen zijn.
• Voorzie voor stap 3 (wat is een podcast?) en stap 6 (luistermoment) goede geluidsboxen of speakers. Dit maakt het luisteren naar de podcastfragmenten als voor-

beeld en het luistermoment op het einde van het project aangenamer. 

Duur & timing 
Minimaal zijn er 6 lesuren nodig om dit project van A tot Z met de leerlingen uit te werken. Indien het mogelijk is om er 8 lesuren aan te werken, des te beter. Dan kan alles 
op een ietwat rustiger tempo gebeuren. Voorzie ook telkens blokken van minstens 2 aaneensluitende lesuren. Het volledige verloop van het project vind je in het schema  
onder ‘Verloop in 6 stappen’.

Best plan je dit project niet vlak voor examens in. Het kan handig zijn dat de leerlingen tussen stap 5 (script schrijven) en stap 6 (podcast opnemen en monteren) de tijd 
hebben om nog extra informatie te verzamelen, het script af te werken, muziek voor in hun podcast te zoeken, interviews te doen ... 

Materiaal 
Al het materiaal dat nodig is voor dit project zit in een rugzak die je kan afhalen bij de erfgoedcel erfgoed zuidwest. Na afloop van het project breng je deze materiaalrugzak 
ook naar hen terug. Een visueel overzicht van het materiaal vind je op de volgende pagina’s. 

Bij vragen over het materiaal tijdens het project kan je ook steeds bij de erfgoedcel erfgoed zuidwest terecht. Je kan mailen naar erfgoed@zuidwest.be of bellen naar 056 24 
16 16. 
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5 splitters

3 x 2 micro-
foontjes

3

5 groepsmappen voor de leerlingen. 
Elke groep krijgt een map. Zie volgende 
pagina voor de inhoud per groepsmap. 

handleiding voor begeleiders + bijlagen 
In deze handleiding zit per vak een stap met bijhorende 
bijlagen: dit is dus gebruiksklaar.

MATERIAAL
Inhoud rugzak

5 iPads + kabel om op te laden

8 hoofdtelefoons

publicatie  
Over werk en mensen. 



vak 1
• handleiding inleiding + stap 1 - pagina 1-8
• bijlage stap 1b: tekst inleidende les (eventueel aangepast naar eigen les)

vak 2
• handleiding stap 2 - pagina 9-13
• bijlage stap 2a: info- en opdrachtfiches bronnenonderzoek

vak 3
• handleiding stap 3 - pagina 14-18
• bijlage stap 3a: wat is een podcast + voorbeelden
• bijlage stap 3b: mogelijke formats voor jullie podcast 
• bijlage stap 3c: tips & tricks voor het maken van een podcast 
• bijlage stap 3d: beelden om te beschrijven 
• bijlage stap 3e: kaartjes met situaties en tekstje

vak 4
• handleiding stap 4 - pagina 19-21
• bijlage stap 4b: info sites en thema’s
• bijlage stap 4c: stappenplan thema onderzoeken 

vak 5
• handleiding stap 5 - pagina 22-24
• bijlage stap 5a: stappenplan podcast uitwerken 
• bijlage stap 5b: evaluatiematrix

vak 6
• handleiding stap 6 + evaluatie - pagina 25-27
• bijlage stap 6a: handleiding GarageBand

Dit is een duurzame handleiding die je na afloop van het project volledig  
terug in de rugzak steekt. 4

MATERIAAL
Inhoud handleiding begeleiders en groepsmappen

Duurzame fiches die er al in zitten:

• bijlage stap 3a: wat is een podcast + voorbeelden
• bijlage stap 3b: mogelijke formats voor jullie podcast
• bijlage stap 3c: tips & tricks voor het maken van een podcast
• bijlage stap 5b: evaluatiematrix
• bijlage stap 6a: handleiding GarageBand

Zelf voor elke groep te printen en aan te vullen in elke groepsmap:

• eventueel: bijlage stap 1b: tekst inleidende les
• bijlage stap 4b: info sites en thema’s
• bijlage stap 4c: stappenplan thema onderzoeken 
• bijlage stap 5a: stappenplan podcast maken 

Alles wat in deze groepsmap zit, kunnen de leerlingen ook online als 1 
pdf raadplegen. Dit vinden ze op de website van erfgoed zuidwest, 
via de link http://www.erfgoedzuidwest.be/ik-xploreer-mee-in-de-klas en 
onder de knop van hun gemeente. Zo kan elke leerling dit allemaal ook 
na de les of thuis nog bekijken. 

Na afloop van het project haal je de geprinte en door de leerlingen inge-
vulde documenten uit de groepsmappen. De duurzame fiches laat je in 
de mappen zitten en je steekt de mappen terug in de rugzak.

Inhoud handleiding voor begeleiders Inhoud van elke groepsmap

http://www.erfgoedzuidwest.be/ik-xploreer-mee-in-de-klas


Ik-Xploreer mee! in de klas kan in de volgende 6 stappen uitgewerkt worden: 

STAP 1   Inleiding ‘Ik-Xploreer mee!’ in de klas + inleidende les
Duur 1 of 2 lesuren
Inhoud Inleiding Ik-Xploreer mee! in de klas en algemene inleidende les over de vlas- en textielindustrie in Zuid-West-Vlaanderen.

STAP 2   Bronnenonderzoek
Duur 1 lesuur
Inhoud Kennismaking met verschillende soorten bronnen en inzicht in het kritisch omgaan met bronnen. 

STAP 3   Wat is een podcast?
Duur 1 lesuur
Inhoud Het concept ‘podcast’ uitleggen, podcastfragmenten als voorbeeld laten horen, verschillende formats en tips & tricks voor het maken van een podcast en spreek- 
oefeningen.

STAP 4   Sites en/of thema’s ontdekken en onderzoeken
Duur 1 lesuur
Inhoud Voorstelling sites en/of thema’s, groepsverdeling en onderwerp kiezen, onderwerp onderzoeken. 

STAP 5   Podcast maken: script schrijven
Duur 1 of 2 lesuren
Inhoud Het script voor de podcast uitschrijven. 

STAP 6   Podcast maken: opnemen, monteren, luistermoment en nabespreking
Duur 2 lesuren
Inhoud Podcast opnemen en monteren met GarageBand met nadien een luistermoment en bespreking van het volledige project. 

Afhankelijk van hoeveel tijd je aan dit project kan besteden, kan je de duur van de stappen zelf wat aanpassen en er eventueel voor kiezen om een stap over te slaan of 
nog een extra stap in te voegen met bijvoorbeeld een klassikaal sitebezoek, een bezoek aan een archief of een bezoek aan Texture, museum over Leie en vlas ...  
Een voorbeeldschema van hoe je deze stappen over het beschikbaar aantal lesuren kan verdelen, vind je op de volgende pagina. 5

VERLOOP IN 6 STAPPEN 



Voorbeeldschema verdeling van de 6 stappen over het beschikbaar aantal lesuren

Eén lesblok telt 2 lesuren.

6 lesuren 8 lesuren 8+ lesuren

lesblok 1

lesblok 2

lesblok 3

lesblok 4

• stap 1: inleiding 
• stap 3: wat is een podcast?

• stap 4: sites en/of thema’s onderzoeken 
• stap 5: script schrijven

• stap 6: podcast opnemen, monteren, 
luistermoment en nabespreking

/

• stap 1: inleiding 
• stap 2: bronnenonderzoek

• stap 3: wat is een podcast?
• stap 4: sites en/of thema’s onderzoeken

• eventueel onderzoek afronden
• stap 5: script schrijven

• eventueel script afwerken 
• stap 6: podcast opnemen, monteren, 

luistermoment en nabespreking

• bezoek aan Texture, museum over Leie  
en vlas of een sitebezoek

• stap 3: wat is een podcast? 
stap 4: sites en/of thema’s onderzoeken

• eventueel onderzoek afronden
• stap 5: script schrijven

• eventueel script afwerken 
• stap 6: podcast opnemen, monteren, 

luistermoment en nabespreking

lesblok 5

lesblok 6

• stap 1: inleiding 
• stap 2: bronnenonderzoek

• archiefbezoek 

/

/

/

/
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STAP 1    
Inleiding ‘Ik-Xploreer mee!’ in de klas 
+ inleidende les



Begeleid door leerkracht 

Duur 1 of 2 lesuren 

Lokaal klaslokaal met computer met internettoegang en beamer met scherm of smartbord

Materiaal
• bijlage stap 1a: presentatie ‘Inleiding Ik Xploreer mee in de klas’
• bijlage stap 1b: tekst inleidende les en beeldmateriaal

Lesfiche stap 1

10’

40’

1.

2.

3.

Ik-Xploreer mee! algemeen  
kaderen.

Ik-Xploreer mee! in de klas  
uitleggen.

Verloop van het project in  
stappen overlopen.

4. Inleidende les: algemene les 
over de vlas- en textielindustrie 
in de streek.

Via de presentatie ‘Inleiding Ik Xploreer mee in de klas’ het algemene 
project Ik-Xploreer mee! voorstellen en kort uitleggen. 

• bijlage stap 1a: presentatie ‘Inleiding 
Ik Xploreer mee in de klas’

Via de presentatie ‘Inleiding Ik Xploreer mee in de klas’ het project 
Ik-Xploreer mee! in de klas voorstellen en kort uitleggen.

Via de presentatie ‘Inleiding Ik Xploreer mee in de klas’ het ver-
loop van het project in de verschillende stappen overlopen. 

Aan de hand van de tekst en het beeldmateriaal uitleg geven 
over de vlas- en textielindustrie in de streek. 

• bijlage stap 1b: tekst inleidende les 
en beeldmateriaal
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STAP 1   Inleiding ‘Ik-Xploreer mee!’ in de klas + inleidende les



Lesfiche stap 1 uitgeschreven 

1. Ik-Xploreer mee! algemeen kaderen 

Stel via de presentatie Inleiding ‘Ik Xploreer mee in de klas’ (bijlage stap 1a) het algemene Ik-Xploreer mee! project aan de leerlingen voor. Geef kort uitleg over … :

• wat het project inhoudt: ‘participatief karteren’ van het industrieel erfgoed in Zuid-West-Vlaanderen, de streek van de vlas- en textielnijverheid. 
• de website en de digitale erfgoedkaart van de erfgoedcel erfgoed zuidwest waarop alles verzameld wordt – toon de website en de kaart. 
• (eventueel) deelprojecten die eerder plaats vonden, zoals de mobiele ploeg die verhalen verzamelde op de lokale markten en een ‘map-a-thon’ avond waarbij  

herinneringen bovengehaald werden en objecten gefotografeerd werden. 

2. Ik-Xploreer mee! in de klas uitleggen

Stel via de presentatie Inleiding ‘Ik Xploreer mee in de klas’ (bijlage stap 1a) het Ik-Xploreer mee! in de klas project aan de leerlingen voor. Geef kort uitleg over … :

• dat de leerlingen aan de slag zullen gaan met het industrieel erfgoed in hun schoolomgeving.
• de creatieve bijdrage die de leerlingen zullen leveren aan dit project = podcasts of audio-opnames maken over industriële sites in de schoolbuurt en/of lokale  

thema’s i.v.m. de vlas- en textielindustrie vroeger, nu en in de toekomst. 
• dat ze dit zullen doen door eerst industriële sites en/of thema’s i.v.m. vlas- en textielindustrie te ontdekken en te onderzoeken.

Om de leerlingen te motiveren en hen al een idee te geven van naar welk soort eindresultaat ze zullen toewerken, kan je al kort iets over ‘podcasts’ vertellen. Zie hiervoor de 
uitleg op pg. 15 onder ‘1. Inleiding: wat is een podcast?’. Laat hen eventueel ook al een podcast horen, die de leerlingen in de scholen die dit project als eerste hebben 
uitgetest, maakten. Deze vind je op Soundcloud onder ‘erfgoed zuidwest’ via deze link: https://soundcloud.com/user-202034758. 

3. Verloop van het project in stappen overlopen

Overloop met de leerlingen via de presentatie Inleiding ‘Ik Xploreer mee in de klas’ het verloop van het project in de verschillende stappen. Zie hiervoor ook ‘Verloop in 6 
stappen’ op pg. 5 en 6. Geef bij elke stap een korte toelichting van wat de stap inhoudt. 

Leg aan de leerlingen ook uit dat ze vanaf stap 4 in groepen zullen werken en dat elke groep een groepsmap krijgt waarin alle nodige informatie en (invul)documenten bij 
het project zitten. Zeg ook dat de leerlingen alles wat in deze groepsmap zit ook online als 1 pdf kunnen raadplegen. Dit staat namelijk gebundeld op de website van erf-
goed zuidwest en vinden ze via de link http://www.erfgoedzuidwest.be/ik-xploreer-mee-in-de-klas en onder de knop van hun gemeente. Zo kan elke leerling dit ook na de les 
of thuis nog bekijken. 

4. Inleidende les: algemene les over de vlas- en textielindustrie in de streek

Geef de leerlingen een introductie op het thema: de vlas- en textielindustrie in de streek. Zie hiervoor de tekst en het bijhorende beeldmateriaal in bijlage stap 1b. 
Stel hiermee zelf je les samen. Indien het mogelijk is om meer tijd aan het project te besteden, kan je deze inleidende les uitgebreider geven.

Tip: een goede inleiding op dit project kan ook een bezoek zijn aan Texture, museum over Leie en vlas. 
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STAP 2   
Bronnenonderzoek



Begeleid door leerkracht of externe begeleider

Duur 1 lesuur

Lokaal lokaal met internettoegang en ruimte om in 4 groepen/aan 4 eilanden van tafels te werken

Materiaal
• 4 iPads
• 8 hoofdtelefoons
• 2 splitters
• publicaties ‘Over werk en mensen’ en ‘Vlasparlee’ 
• bijlage stap 2a: info- en opdrachtfiches bronnenonderzoek (duurzame fiches in handleiding begeleiders)
• bijlage stap 2b: invulkaders bronnenonderzoek (zelf 4 keer te printen)

Lesfiche stap 2

35’

10’

1.

2.

3.

Inleiding bronnenonderzoek.

Doorschuifsysteem bronnen-
onderzoek.

Nabespreking bronnenonderzoek.

Vraagleergesprek over soorten bronnen en  
bronnenkritiek. 

• 4 iPads
• 8 hoofdtelefoons 
• 2 splitters 
• boeken ‘Over werk en mensen’ en ‘Vlasparlee’
• bijlage stap 2a: info- en opdrachtfiches bronnenonderzoek
• bijlage stap 2b: invulkaders bronnenonderzoek

Doorschuifsysteem waarbij de leerlingen in 
4 groepen kennismaken met verschillende 
soorten bronnen. Aan ieder ‘eiland’ onder-
zoeken ze via opdrachten een andere soort 
bron.

Vraagleergesprek waarin de opdrachten die  
de leerlingen net deden en de vragen, op- 
merkingen, kritiek van de leerlingen m.b.t.  
de bronnen worden besproken.

5’
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STAP 2   Bronnenonderzoek



Lesfiche stap 2 uitgeschreven 

1. Inleiding bronnenonderzoek 

Leg eerst aan de leerlingen het volgende uit: 

• Om tot inhoud voor jullie podcast te komen, zullen jullie informatie moeten verzamelen. De gevonden informatie kunnen jullie verwerken tot een script voor de  
podcast. Jullie doen dus eerst een onderzoek, rond een gekozen thema. 

• Bij het uitvoeren van een onderzoek is het belangrijk om betrouwbare informatie op te zoeken in - liefst verschillende soorten - bronnen. 

• Kan iemand beschrijven wat een bron is?  
= elke tekst, afbeelding, voorwerp … die/dat je kan vinden over of bij een onderwerp of thema of die/dat je informatie erover geeft. 

• Kunnen jullie voorbeelden geven van bronnen?  
Bv: een postkaart, een wetenschappelijke publicatie, een dagboek, een krantenartikel, een interview, het verhaal dat een getuige vertelt, een foto … 

• Zoals jullie horen, zijn er veel soorten bronnen die kunnen opgedeeld worden in enkele types bronnen. In deze les ontdekken jullie:

 Jullie gaan deze 4 soorten bronnen bekijken en kritisch beoordelen. 

• Weten jullie wat bronnenkritiek is? = oordelen over hoe correct of betrouwbaar een bron is. 

• Het is dus belangrijk om een bron kritisch te bekijken. Waarom is een bron niet altijd even betrouwbaar of juist? 
- Niet elke bron is 100% betrouwbaar en bevat ook niet altijd juiste informatie. 
- Iedereen beschrijft en neemt waar vanuit zijn eigen perspectief/achtergrond, iedereen heeft zijn eigen normen en waarden, en iedereen ‘kleurt’ in meer of  
  mindere mate hetgeen zij/hij beschrijft en ziet. 
- Iedere bron weerspiegelt ook voor een stuk de samenleving/context waarin die tot stand gekomen is. 

 

- tekstuele of geschreven bronnen
- mondelinge of gesproken bronnen
- visuele bronnen
- kaarten en luchtfoto’s

Als je een bron onderzoekt, moet je je steeds bewust zijn van de positie en eventuele vooroordelen van de maker van de bron en bedenken  
dat die informatie hierdoor wel eens gekleurd kan zijn.
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2. Doorschuifsysteem bronnenonderzoek 

Bereid het bronnenonderzoek voor: 

1. Verdeel de klas in 4 groepen.

2. Installeer vier ‘eilanden’ of hoeken met een iPad (of computer)

3. Leg op elk eiland een info- en opdrachtfiche (bijlage stap 2a - zit als duurzame fiches in de handleiding) bij een andere soort bron:  

 
4. Leg op het eiland met de mondelinge bron ook 4 hoofdtelefoons en een splitter (om meerdere hoofdtelefoons tegelijk in te pluggen).

5. Leg op het eiland met de visuele bron ook 4 hoofdtelefoons en een splitter.

6. Leg op het eiland met de tekstuele bron ook de publicaties ‘Over werk en mensen’ en ‘Vlasparlee’. 

7. Leg op het eiland met de kaarten en luchtfoto’s ook de handleiding (stappenplan) bij Geopunt.
8. Print 4 keer de bijlage stap 2b: invulkaders bronnenonderzoek en leg ze op elk eiland bij de juiste bron.

9. Leg aan de leerlingen uit hoe het bronnenonderzoek in zijn werk zal gaan: 

Als begeleider ga je terwijl de leerlingen de bronnen onderzoeken langs bij de verschillende groepen. Ga na of het telkens technisch lukt om de bron te raadplegen en of  
alles duidelijk is. Help waar nodig.

De 4 soorten bronnen zijn: 

1. tekstuele bron: online krantenartikel op de website van De Standaard: ‘Reportage: Werknemers Picanol blijven familie Steverlynck steunen.’ + weten-
schappelijke publicaties ‘Over werk en mensen’ en ‘Vlasparlee’.

2. visuele bron: foto uit de beeldbank Het Virtuele Land + fragment uit de documentaire film ‘Leven van ‘t vlas. Een eeuw vooruitgang.’
3. mondelinge bron: fragment uit een interview met een oud-vlasser uit de film ‘Vlasparlee – Een verleden in het vlas.’
4. kaarten en luchtfoto’s: www.geopunt.be

• Lees eerst telkens de informatie over de soort bron op de infofiche. Doe daarna de opdracht(en) erbij. 
• Bij de visuele en mondelinge bron vinden jullie hoofdtelefoons en een splitter: luister daarmee naar de filmfragmenten.
• Jullie kunnen de bron telkens vinden door … : 

  - op de iPad naar ‘Favorieten’ te gaan en daar de bron open te klikken of door de link die op de opdrachtfiche staat in te typen in de zoekbalk 
  - op een computer de link die op de opdrachtfiche staat in te typen in de zoekbalk

• Denk bij elke bron na over of het een goede, betrouwbare bron is of niet: 
  - Wat zijn volgens jullie de voor- en nadelen van de soort bron? 
  - Wat vinden jullie goed/handig of minder goed/onhandig aan de bron?
  - Welke informatie geeft de bron bijvoorbeeld en wat ontbreekt er? 

      Schrijf jullie antwoorden, bedenkingen, opmerkingen in de invulkaders. Voor elke groep ligt er zo’n invulkader klaar. De kader die jullie invullen, nemen jullie  
      mee als jullie doorschuiven.
• Per ‘eiland’ hebben jullie ongeveer 8 minuten de tijd om de bron te ontdekken. Daarna schuiven jullie door zodat jullie meerdere soorten bronnen kunnen 

onderzoeken. Laat de groepen minstens één keer doorschuiven. Als de tijd te krap is om vier keer door te schuiven, is dit niet erg. In de nabespreking  
komen toch alle soorten bronnen aan bod.
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3. Nabespreking bronnenonderzoek

Stel de leerlingen de volgende vragen om de nabespreking te starten: 

• Wat vonden jullie van het bronnenonderzoek? 
• Wat zijn volgens jullie voor- en nadelen bij de verschillende soorten bronnen? Wat vonden jullie goed/handig of minder goed/onhandig aan de verschillende soor-

ten bronnen? Welke informatie gaven de bronnen jullie? Of wat ontbreekt er bij de verschillende soorten bronnen? We overlopen ze. 

Tekstuele bronnen

Visuele bronnen 

wetenschappelijke publicatie

krantenartikel

• vaak historisch correcte weergave 
• veel gegevens en verwijzingen naar verschillende gebruikte bronnen
• vaak veel verschillende soorten van bronnen gebruikt en dus ook veel ver-

schillende soorten info erin gepubliceerd

+ -

+ -

• heel veel informatie = vaak voor ‘kenners’ – leken kunnen door het bos de 
bomen niet meer zien 

• beknopt
• hapklare informatie

• niet altijd objectief, maar veeleer subjectief = geschreven vanuit achtergrond/
standpunt van één bepaalde journalist of van een getuige – wetenschappe- 
lijke info wordt soms gepopulariseerd

foto

• geeft snel een idee en beeld van hoe het toen was

+ -
• geeft weinig extra gegevens; je moet extra opzoekwerk in een beeldbank 

doen als je er meer informatie bij wil

documentaire

• geeft veel informatie 
• is vaak gebaseerd op grondig onderzoek 

+ -
• de documentaire stijl spreekt niet iedereen aan
• duurt soms nogal lang en kan nogal ‘droog’ zijn 
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Mondelinge bronnen

Kaarten en luchtfoto’s 

Vul deze plus- en minpunten gerust aan met eigen ideeën en/of ideeën van de leerlingen. 

Vraag tot slot wat volgens de leerlingen belangrijk is om te onthouden uit dit hele bronnenonderzoek en vat samen:  

•  Elke bron heeft zijn plus- en minpunten.
• Om tot het beste resultaat te komen of om een grondig onderzoek te kunnen voeren, moet je verschillende soorten bronnen raadplegen en naast elkaar  

leggen. Slechts één soort bron gebruiken, geeft een te eenzijdig beeld op het onderwerp.

mondelinge bron

• is vaak een ‘eerste-lijns-getuigenis’, het is info uit eerste hand, van iemand 
die erbij was en kan vertellen over hoe hij/zij het beleefd heeft

• vaak anekdotisch en sommigen vinden het leuker of aangenamer om naar 
een persoonlijk verhaal van een getuige te luisteren, dan om een weten-
schappelijke tekst te lezen 

+ -
• de kwaliteit van de opname (of transcriptie of schriftelijke verwerking) is niet 

altijd even goed
• als je informatie enkele mondeling doorgeeft, is er een risico op stukken infor-

matie die verloren gaan en/of anders verteld worden
• de getuige kan een dialect spreken dat niet altijd even goed verstaanbaar is 

Geopunt

• Geopunt biedt heel veel mogelijkheden om verschillende soorten (historische) 
kaarten en luchtfoto’s op te zoeken en te vergelijken 

+ -
• niet alle kaarten en foto’s zijn altijd up-to-date 
• de kaarten laden duurt soms een tijdje, hapert soms (= ook afhankelijk van de 

kwaliteit van je internetverbinding)
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STAP 3   
Wat is een podcast? 



Begeleid door leerkracht of externe begeleider

Duur 1 lesuur

Lokaal lokaal met internettoegang

Materiaal
• bijlage stap 3a: wat is een podcast + voorbeelden (duurzame fiche in elke groepsmap)
• bijlage stap 3b: mogelijke formats voor jullie podcast (duurzame fiche in elke groepsmap)
• bijlage stap 3c: tips & tricks voor het maken van een podcast (duurzame fiche in elke groepsmap)
• bijlage stap 3d: beelden om te beschrijven (duurzame fiches in handleiding begeleiders) 
• bijlage stap 3e: kaartjes met situaties en tekstje (duurzame fiches in handleiding begeleiders) 

Lesfiche stap 3

15’

25’

1.

2.

3.

Inleiding: wat is een podcast?

Podcasts als voorbeeld laten 
horen.

Spreekoefeningen en tips & 
tricks voor het maken van  
een podcast.

Vraagleergesprek over wat een podcast is. • bijlage stap 3a: wat is een podcast + voorbeelden.

Podcastfragmenten als voorbeeld laten horen, 
wijzen op verschillende vormen of ‘formats’ 
en enkele kenmerken van podcasts of tips & 
tricks erbij aanhalen. 

Korte spreekoefeningen of opdrachten met 
de hele klas om spreekgêne weg te werken 
en in te leven in personages en/of situaties, 
afgewisseld met tips & tricks voor het maken 
van een podcast. 

5’

• bijlage stap 3a: wat is een podcast + voorbeelden.
• bijlage stap 3b: mogelijke formats voor jullie podcast.
• bijlage stap 3c: tips & tricks voor het maken van een podcast.

4. Mogelijke formats voor jullie 
podcast.

Lijst met mogelijke formats voor de podcasts  
overlopen. 

• bijlage stap 3b: mogelijke formats voor jullie podcast.

• materiaal bij spreekoefeningen:
          - oef. 3 & 4: bijlage stap 3d: beelden om te beschrijven
          - oef. 5: voorwerpen waarbij je makkelijk een verhaal kan  
            vertellen (bv. balpen, hoed, leeg blikje of flesje drank,  
             afgestrapte sneaker ...)   
          - oef. 6: bijlage stap 3e: kaartjes met situaties en tekstje
• bijlage stap 3c: tips & tricks voor het maken van een podcast. 

5’

WERKVORMDUUR MATERIAALINHOUD/DOEL 
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Lesfiche stap 3 uitgeschreven 

1. Inleiding: wat is een podcast?

Leg uit wat een podcast is. Stel eerst deze vragen: 

• Wie weet wat een ‘podcast’ is? 
• Wie luistert er soms naar een podcast? Naar welke podcast luister je? Wat vind je er goed aan? 

Je kan ook deze video tonen waarin kort wordt uitgelegd wat een podcast is: video ‘Wat is een podcast en hoe werkt het?’ van NPO Radio 1: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=kxsJlqRu36U.

Deze informatie vinden de leerlingen ook in hun groepsmap: bijlage stap 3a: Wat is een podcast + voorbeelden. 

2. Podcasts als voorbeeld

Om duidelijk te maken wat een podcast is, kan je enkele fragmenten uit podcasts laten horen. 
Geef na ieder fragment telkens wat toelichting over bijvoorbeeld de vorm of het format van de podcast en de kenmerken van een podcast.

Bob
• link: https://www.vpro.nl/dorst/producties/bob.html
• genre: documentaire, persoonlijk dagboekverhaal
• onderwerp: Elisa is 84 jaar en begon 1,5 jaar geleden plots te praten over een mysterieuze man, Bob. Wie is Bob? Heeft hij wel echt bestaan? In 6 afleveringen gaan 

3 radiomaaksters, samen met Elisa en haar familie, op zoek naar de waarheid. 
• fragment: bv. Aflevering 1. Laat de inleiding horen en een stukje waarin Elisa geïnterviewd wordt door de radiomaaksters.
• toelichting: 

- Kenmerkend voor een podcast is een goede inleiding of intro waarin duidelijk wordt welke podcast je luistert, waarover de podcast gaat en wie de spreker(s)  
  is/zijn. Vaak heeft een podcast ook een eigen intromuziekje, dat je dan soms ook weer op het einde van de podcast hoort. Dit maakt de podcast voor de     
  luisteraar herkenbaar en maakt er een mooi geheel van. Zie ook de tip ‘Overtuigende intro’ in bijlage stap 3c: tips & tricks voor het maken van een podcast’.
- De radiomaaksters interviewen Elisa en andere mensen. Ze verwerken in hun definitieve podcast niet de volledige gesprekken, maar kiezen de beste, meest  
  interessante stukken eruit. Ze knippen en plakken stukjes uit de interviews en geven ook vaak wat meer uitleg bij de stukjes om het voor de  
  luisteraar allemaal duidelijker te maken en er één geheel van te maken.

Een podcast is een audio-uitzending of geluidsbestand dat je zelf kiest en overal en altijd kunt luisteren, waar je maar wil. Je kan naar een podcast luisteren 
via je smartphone, tablet, laptop, computer of smart TV. Dankzij de introductie van draagbare mp3-spelers zoals de iPod was deze vorm van uitzenden snel populair 
onder radioamateurs. 

Podcasting is een samentrekking van iPod, de draagbare mp3-speler van Apple en ‘broadcasting’, Engels woord voor uitzenden. Podcasts zijn er in allerlei 
vormen en lengtes. Van sport, technologie, muziek, boeken, luisterverhalen tot nieuws en achtergronden. Ook een radioprogramma kan je herbeluisteren via een 
podcast. Je vindt ze via websites of speciale podcast apps zoals bijvoorbeeld die van Apple, Google of Spotify. Je kan je ook abonneren op een podcast, zodat 
elke nieuwe aflevering die verschijnt meteen voor je klaar staat om te beluisteren.
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Echt gebeurd 
• link: https://podcastluisteren.nl/pod/Echt-Gebeurd
• genre: Mensen vertellen waargebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. 
• onderwerp: Volwassen lezen voor uit hun dagboek dat ze bijhielden tijdens hun puberteit. Dit is de Nederlandse versie van ‘Grownups read things they wrote as kids’.
• fragment: bv. Aflevering 7: Eva Postuma-de boer leest voor uit haar puberdagboek. 
• toelichting: 

- Er wordt voorgelezen uit een dagboek. Dit is een format dat ook jullie kunnen uitwerken voor jullie podcast, door bijvoorbeeld een dagboekfragment van een  
  vlas- of textielarbeider te bedenken en voor te lezen. Zie ook bijlage stap 3b: mogelijke formats voor jullie podcast. 
- Er wordt ook voorgelezen voor een publiek. Je hoort namelijk de reacties en het applaus van het publiek. Het is een soort live show. 

Fwiet! Fwiet!
• link: https://podcastluisteren.nl/pod/Fwiet-Fwiet
• genre: gesprekken met verschillende gastsprekers over alles wat te maken heeft met en beschrijvingen van vogels. 
• onderwerp: Een podcast over vogels in de Lage Landen, gemaakt door ‘birdnerd’ Begijn Le Bleu. Voor vogelspotters, natuurliefhebbers, en leken die meer willen  

weten over alles wat vliegt en pluimen heeft.
• fragment: bv. Aflevering 19: ontmoeting met jonge ornitholoog Roman Spildooren in Saeftinghe. 
• toelichting: De jonge vogelspotter Roman beschrijft in detail een vogel. Bij een podcast is het altijd belangrijk om goede beschrijvingen te geven. De luisteraar  

ziet namelijk geen beelden, maar luistert natuurlijk alleen maar. Je moet dus steeds proberen om een zo goed mogelijke beschrijving van iets te geven, zodat de  
luisteraar zich op basis van jouw beschrijving een beeld kan vormen in zijn/haar hoofd. Zie ook de tip ‘Klank zonder beeld’ in bijlage stap 3c: tips & tricks voor het 
maken van een podcast. We doen hier straks een oefening rond.

Het creatieve lab 
• link: https://radio1.be/podcast-het-creatieve-lab
• genre: Mensen bezoeken en interviewen.
• onderwerp: Jan Holderbeke interviewt bekende creatieve mensen en neemt ons elke week mee in hun hoofd. Hij zoekt uit hoe het betere idee tot stand komt, en wat 

creativiteit zoal in de weg kan staan.
• fragment: Het creatieve lab van muzikant/rapper/dichter Brihang. 
• toelichting: In dit fragment hoor je ook mooi achtergrondgeluiden, zoals bv. hoe de interviewer toekomt en het appartement binnengaat, de bel die gaat, een deur 

die opengaat … Dit is ook iets wat jullie in jullie podcast kunnen doen. Dit schept sfeer en laat duidelijk de context horen voor de luisteraar. Je kan verschillende  
geluiden ook zelf nabootsen of geluiden online opzoeken en ze opnemen om dan (bv. op de achtergrond) te monteren in jullie podcast.

Andere podcasts over straffe verhalen en geschiedenis zijn bijvoorbeeld: 

Iemand
• link: https://radio1.be/tag/iemand-podcast
• genre: documentaire
• onderwerp: Een reeks over gewone mensen met sterke verhalen. 
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De Bourgondiërs
• link: https://klara.be/debourgondiers
• genre: historische vertelling op basis van een boek
• onderwerp: In ‘De Bourgondiërs’ neemt de verteller Bart Van Loo u mee op sleeptouw door de middeleeuwen.

Teletijdmachine 
• link: https://www.flapogen.be/soundcloud-teletijdmachine/
• genre: documentaire
• onderwerp: Elke weekdag een korte duik in de geschiedenis van de dag.

3. Mogelijke formats voor jullie podcast

Zeg dat de leerlingen uit hun groepsmap de fiche Mogelijke formats voor jullie podcast (bijlage stap 3b) halen. Leg uit dat in deze lijst ideeën staan voor mogelijke  
formats of vormen die hun podcast kan aannemen. Ze dienen ter inspiratie. De leerlingen kunnen ook altijd zelf een eigen format bedenken. Overloop met de leerlingen  
de lijst met formats. Zeg dat ze in de volgende les hiermee verder gaan en een format voor hun podcast zullen kiezen. 

4. Spreekoefeningen  

Leg uit dat jullie een aantal spreekoefeningen met de hele klas zullen doen om de eventuele spreekgêne weg te werken en om de leerlingen te laten inleven in personages 
of bepaalde situaties zodat het praten en opnemen van de podcasts straks vlot gaat.

Oefening 1: associëren Ga in een kring zitten of staan. Iemand (of de begeleider) zegt een woord. De volgende zegt daarop het eerste woord dat in hem/haar opkomt. 
Wat associeer je met het woord? Ga zo de kring minstens 1 keer rond. 

Oefening 2: groepsverhaal Ga in een kring zitten of staan. Iemand start en zegt een zin. Diegene naast hem/haar zegt daarop een volgende zin. Zo gaan we de kring 
rond en zegt iedereen een zin. Jullie maken zo samen een verhaal.

Leg uit dat deze voorbeelden allemaal professionele podcasts zijn, vaak opgenomen met echt professionele opname-apparatuur en door sprekers die al heel wat ervaring 
hebben. 

Om de leerlingen een realistisch beeld te geven van wat hun podcast kan worden, kan je een of enkele podcasts laten horen die de leerlingen in de scholen die dit 
project als eerste hebben uitgetest, maakten. Deze vind je op Soundcloud onder ‘erfgoed zuidwest’ via deze link: https://soundcloud.com/user-202034758. 
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De volgende twee oefeningen, oefening 3 en 4, zijn goed om het beschrijven van een beeld te oefenen. Dit is nl. belangrijk voor als jullie de podcast gaan uitschrijven: de 
luisteraar krijgt klank zonder beeld en moet zich via jullie woorden en beschrijvingen een zo goed mogelijk beeld en verhaal kunnen vormen. Zie ook de tip ‘Klank zonder 
beeld’ in bijlage stap 3c: tips & tricks voor het maken van een podcast.

Oefening 3: ik zie, ik zie, wat jij niet ziet Ga in een kring zitten of staan. Kies een afbeelding uit ‘bijlage stap 3d: beelden om te beschrijven’. Geef deze afbeelding door 
in de kring. Als je de afbeelding in je handen hebt, bekijk je ze goed en benoem je 1 iets wat je erop ziet. De leerlingen mogen niet twee keer hetzelfde benoemen. Hoe vaak 
kan de afbeelding rond gaan? Kijk goed naar alle details. 

Oefening 4: beeldbeschrijving Kies een afbeelding uit ‘bijlage stap 3d: beelden om te beschrijven’. Geef deze afbeelding aan een vrijwilliger. De vrijwilliger moet zo 
staan dat de anderen de afbeelding niet kunnen zien. De vrijwilliger beschrijft de afbeelding zo beeldend mogelijk, alsof hij/zij middenin de afbeelding staat. De anderen  
luisteren naar de beschrijving en proberen zich de afbeelding voor te stellen. Na de beschrijving wordt de afbeelding aan iedereen getoond. Komt het overeen met het beeld 
dat ze in hun hoofd hadden?  

Oefening 5: wat ben ik? Neem de voorwerpen om een verhaal bij te vertellen erbij. Geef een voorwerp aan een vrijwilliger zonder dat de rest van de klas dit ziet. De 
leerling beeldt zich in dat hij/zij dat voorwerp is en vertelt aan de rest hoe een dag in zijn/haar leven als voorwerp eruit ziet of over een gebeurtenis die hij/zij als voorwerp 
heeft meegemaakt. De vrijwilliger moet proberen dit zo te vertellen zodat niet meteen duidelijk is over welk voorwerp het gaat.  
Kunnen de anderen raden welk voorwerp je bent? 

Oefening 6: vertelstijl Verschillende soorten verhalen of locaties vragen om een ander soort vertelstijl. Je past je intonatie aan en creëert een andere sfeer met de manier 
waarop je iets vertelt. 

Neem de kaartjes met situaties en het tekstje om te vertellen erbij (bijlage stap 3e en als duurzame fiches in de handleiding). Lees eerst zelf het tekstje neutraal voor. Het 
tekstje luidt: “Het is onmogelijk om het over industrie in Zuid-West-Vlaanderen te hebben zonder ook de landbouw te betrekken, en meer specifiek het vlas. Vlas heeft name-
lijk de basis gevormd voor veel ondernemingen. Wat isolatiemateriaal, dollarbiljetten en keukenhanddoeken gemeen hebben? Ze kennen allemaal hun oorsprong binnen vlas. 
Tijd dus om deze zeer nuttige plant eens onder de loep te nemen.”

Laat dan de klas zich in duo’s verdelen en geef elk duo de tekst en een kaartje met een situatie op. Iemand van elk duo leest of vertelt de tekst op een manier aangepaste 
aan de situatie die op hun kaartje staat. Laat de duo’s hun kaartjes met een situatie op een paar keer met elkaar wisselen en herhaal telkens de oefening. 

De situaties zijn: 
• jullie zitten in de bibliotheek
• er stroomt een wilde, luid kolkende rivier tussen jullie 
• je moest je haasten om op tijd te komen en bent nu helemaal buiten adem
• jullie zitten in het donker rond een kampvuur en de spanning is te snijden ... 
• je bent de commentator bij een sportwedstrijd
• jullie worden achtervolgd door een monster
• je kijkt naar een hilarische film en hebt de slappe lach 
• je spreekt een grote menigte toe op een plein

In plaats van in duo’s kan je ook met een vrijwilliger werken die je het tekstje en een kaartje met een situatie op geeft. De vrijwillger leest of vertelt de tekst dan op een 
manier aangepast aan de situatie die op het kaartje staat. 
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STAP 4   
Sites en/of thema’s ontdekken en  
onderzoeken 



Begeleid door leerkracht of externe begeleider

Materiaal
• bijlage stap 4a: presentatie ‘Sites en thema’s’
• bijlage stap 4b: info sites en thema’s (geprint in elke groepsmap)
• bijlage stap 4c: stappenplan thema onderzoeken (geprint in elke groepsmap)
• 5 iPads (= uit de materiaalrugzak) en eventueel extra iPads, tablets of pc’s (= zelf te voorzien - handig voor het opzoekwerk) 
• bronnen per thema op website erfgoed zuidwest
• per groep een groot blad om woordenwolk/mindmap op te maken

Lesfiche stap 4

15’

20’

1.

2.

4.

Kennismaking met de  
sites in de schoolomge-
ving en met de thema’s.

In groepen verdelen en 
een site en/of thema 
kiezen. 

Opzoekwerk bij de  
gekozen onderwerpen.

Via de presentatie ‘Sites en thema’s’ de sites in de schoolomge-
ving voorstellen en een korte uitleg geven over wat de thema’s 
inhouden. 

• bijlage stap 4b: info sites en thema’s  
• bijlage stap 4c: stappenplan thema onderzoeken 

De leerlingen verdelen zich in groepen en aan de hand van de 
info over de sites en thema’s kiest elke groep een site en/of 
thema uit waarrond ze willen werken. 

Bij elke site en/of thema horen specifieke bronnen: deze vinden 
de groepen op de website van erfgoed zuidwest. De groepen 
doen opzoekwerk bij hun gekozen onderwerp via deze bronnen 
en volgen verder het stappenplan ‘thema onderzoeken’.

10’ • bijlage stap 4a: presentatie ‘Sites en thema’s’ 

• 5 iPads en eventueel extra iPads, tablets of pc’s 
• bronnen op website erfgoed zuidwest
• bijlage stap 4c: stappenplan thema onderzoeken 

Duur 1 lesuur 

Lokaal klaslokaal met internet en een beamer met scherm of 
smartbord, of computerlokaal

3. Associaties verzamelen  
en doelgroep bepalen. 

• bijlage stap 4c: stappenplan thema onderzoeken
• per groep een groot blad om woordenwolk/mind-

map op te maken

Elke groep maakt een woordenwolk met associaties bij hun 
gekozen site en/of thema en bepaalt de doelgroep waarvoor 
ze de podcast maken.

WERKVORMDUUR MATERIAALINHOUD/DOEL 
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STAP 4   Sites en/of thema’s ontdekken en onderzoeken 

5’ 5. Keuze onderwerpen  
klassikaal overlopen.

De groepen komen samen en lichten aan elkaar hun keuze van 
doelgroep en onderwerp toe.

• bijlage stap 4c: stappenplan thema onderzoeken 



Lesfiche stap 4 uitgeschreven 

1. Kennismaking met de sites in de schoolomgeving en met de thema’s

Leg uit dat de leerlingen nu zullen kennis maken met: 

1. enkele (erfgoed)sites (gebouwen, plaatsen) hier in de buurt van de school, waar vroeger - of soms vandaag ook nog - bv. een vlas- of textielfabriek was. 
2. thema’s, die te maken hebben met het vlas- en textielverleden hier in de streek. 

Uit deze sites en thema’s kunnen jullie één site en/of thema kiezen waarrond jullie de podcast maken. Binnen het thema kunnen jullie ook nog een subthema of een 
bepaald aspect uitkiezen waarop jullie willen focussen in jullie podcast.  

Open bijlage stap 4a: presentatie ‘Sites en thema’s’ en geef bij elke site en elk thema kort toelichting. 

2. In groepen verdelen en een site en/of thema kiezen

De leerlingen verdelen zich in maximum 5 groepen. 

Leg uit dat ze uit hun groepsmap de info over de sites en thema’s (bijlage stap 4b) erbij moeten nemen en dat ze nu met hun groep de sites en thema’s nog eens kunnen  
bekijken. Ze bespreken welke site en/of thema ze interessant vinden en kiezen uiteindelijk één site en/of thema waarrond ze willen werken en een podcast over willen  
maken. Verschillende groepen kunnen rond eenzelfde site/thema werken. 

Als ze een site en/of thema gekozen hebben, vullen ze dit in op het blad ‘stappenplan thema onderzoeken’ (bijlage stap 4c) dat ook in hun groepsmap zit.

3. Associaties verzamelen en doelgroep bepalen

Leg uit dat de leerlingen nu hun gekozen site en/of thema zullen onderzoeken, zoals beschreven staat op het blad ‘stappenplan thema onderzoeken’ (bijlage stap 4c).

Als eerste kennismaking moet elke groep hun eventuele voorkennis en associaties bij hun gekozen site en/of thema weergeven in een woordenwolk of mindmap. 
Geef hiervoor aan elke groep een groot blad, zeg dat ze allemaal iets om te schrijven moeten nemen en dat ze in het midden van het grote blad hun gekozen site en/of  
thema moeten schrijven. Leg uit dat ze nu daarrond alles moeten opschrijven wat in hen opkomt als ze aan hun gekozen site en/of thema denken. Zo verzamelen ze  
alle eerste associaties en ideeën die ze erbij hebben en bekijken ze hun onderwerp zo breed mogelijk. 

Leg daarna uit dat elke groep even moet nadenken voor wie ze hun podcast willen maken of wie hun doelgroep zal zijn. Bijvoorbeeld: voor iedereen, voor hun klas- 
genoten, voor jongeren, voor kinderen, voor grootouders ... De gekozen doelgroep noteren ze in de eerste kader onder punt 2 op het blad ‘stappenplan thema onderzoeken’.

Nadien moeten ze bedenken welke informatie of welk aspect van hun gekozen site en/of thema deze doelgroep het meest interessant zou vinden. Ze bedenken welke  
vragen hun doelgroep zou hebben bij de site en/of het thema en lijsten deze op in de tweede kader onder punt 2 op het blad ‘stappenplan thema onderzoeken’

Op deze manier bepalen ze waarop ze binnen hun gekozen site en/of thema willen focussen en waar ze het exact over willen hebben in de podcast.
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4. Opzoekwerk bij de gekozen onderwerpen

Zeg dat de groepen het blad ‘stappenplan thema onderzoeken’ (bijlage stap 4c) uit hun groepsmap moeten nemen. De uitleg onder ‘3. Informatie verzamelen’ op het stap-
penplan hoort bij dit onderdeel. De groepen zullen nu informatie verzamelen over hun gekozen onderwerp en het grondig onderzoeken. 

Leg uit dat de leerlingen bij elke site en/of thema op de website van erfgoed zuidwest en van Ik-Xploreer mee! bronnen vinden. Uit deze bronnen kunnen de leerlingen 
informatie halen over hun onderwerp die ze in hun podcast kunnen verwerken. De bronnen vind je via de link http://www.erfgoedzuidwest.be/ik-xploreer-mee-in-de-klas of 
onder ‘Favorieten’ op de iPad.

Op die webpagina moeten ze op hun gemeente klikken. Op de volgende pagina staan dan bovenaan een reeks algemene bronnen (zoals de inventaris onroerend erf-
goed, Geopunt, links naar beeldbanken voor historische foto’s ...) en daaronder alle sites en/of thema’s opgelijst. De leerlingen zoeken naar hun gekozen site en/of thema en 
kunnen daarbij dan verder klikken naar de specifieke bronnen die bij hun site en/of thema horen.

Naast het raadplegen van deze beeld- en tekstbronnen kunnen de leerlingen misschien ook informatie verzamelen door ex-textielwerkers of deskundigen over het  
onderwerp te contacteren. Misschien zijn er binnen hun familie, buren of kennissen personen die hen meer kunnen vertellen over het onderwerp.

Daarnaast kan het ook interessant zijn om een virtueel of fysiek sitebezoek te doen om informatie te verzamelen. Als hun onderwerp een site is of te linken is aan een  
bepaalde site, kunnen ze deze virtueel ‘bezoeken’ en bekijken, via Google Maps en Streetview, Geopunt ... Of misschien kan de site in het echt fysiek bezocht worden? 

Zorg ervoor dat elke groep hun verzamelde informatie ergens bundelen zodat ze dit makkelijk kunnen terug vinden wanneer ze in de volgende les moeten starten met 
het uischrijven van hun script.

5. Keuze onderwerpen klassikaal overlopen 

Leerlingen zijn altijd benieuwd om te horen waar de andere groepen mee bezig zijn. Voorzie daarom op het einde van deze les nog kort de tijd om alle groepen samen te  
roepen en hun keuze van onderwerpen klassikaal met elkaar te delen. Laat elke groep vertellen welke doelgroep en welk onderwerp ze gekozen hebben en eventueel 
ook al welke focus ze in hun podcast willen leggen of welke specifieke informatie ze aan bod willen laten komen. Elkaars ideeën horen, kan de leerlingen extra inspireren en  
motiveren. 
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STAP 5   
Podcast maken: script schrijven



 

Begeleid door leerkracht of externe begeleider

Duur 1 of 2 lesuren

Lokaal lokaal met internettoegang of cumputerlokaal

Materiaal
• bijlage stap 3b: mogelijke formats voor jullie podcast (duurzame fiche in elke groepsmap)
• bijlage stap 5a: stappenplan podcast uitwerken (geprint in elke groepsmap)
• 5 iPads (= uit de materiaalrugzak) en eventueel extra iPads, tablets of pc’s (= zelf te voorzien - handig om scripts op te schrijven)
• bronnen per thema op website erfgoed zuidwest
• bijlage stap 3c: tips & tricks voor het maken van een podcast (duurzame fiche in elke groepsmap)
• bijlage stap 5b: evaluatiematrix (duurzame fiche in elke groepsmap)
• bijlage stap 5c: sjablonen voor script (op website erfgoed zuidwest)

Lesfiche stap 5

10’

20’

1.

2.

4.

Format van de podcast 
bepalen.

Site en/of thema verder  
onderzoeken.

Start uitschrijven script 
voor de podcast.

De groepen overlopen opnieuw de lijst met for-
mats en kiezen een format voor hun podcast. 

Via de bronnen op de website van erfgoed zuid-
west doen de groepen verder onderzoek naar hun 
site en/of thema.

De groepen maken hun script voor de podcast en 
schrijven dit uit in de invulsjablonen.

5’ • bijlage stap 3b: mogelijke formats voor jullie podcast.
• bijlage stap 5a: stappenplan podcast uitwerken.

10’ 3. Praktische kant van de 
podcast: voorbereidingen 
treffen.

De groepen bekijken de praktische kant van hun 
idee voor hun podcast. Ze bereiden de concrete 
uitwerking van hun idee voor.

• 5 iPads en eventueel extra iPads, tablets of pc’s.
• bronnen per thema op website erfgoed zuidwest.

• bijlage stap 5a: stappenplan podcast uitwerken.

• bijlage stap 5a: stappenplan podcast uitwerken.
• bijlage stap 3c: tips & tricks voor het maken van een podcast.
• bijlage stap 5b: evaluatiematrix. 
• bijlage stap 5c: sjablonen voor script.

WERKVORMDUUR MATERIAALINHOUD/DOEL 
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STAP 5   Podcast maken: script schrijven

5’ 5. Keuze formats en inhoud 
podcasts klassikaal over-
lopen.

De groepen komen samen en lichten aan elkaar 
hun keuze van format en inhoud van hun podcast 
toe.

• bijlage stap 5a: stappenplan podcast uitwerken.
• bijlage stap 5c: sjablonen voor script.



Lesfiche stap 5 uitgeschreven 

1. Format van de podcast bepalen

Leg aan de leerlingen uit dat elke groep nu zal bepalen in welk format ze hun podcast willen maken. Zeg dat ze hiervoor naar de doelgroep van hun podcast en naar hun 
(focus binnen hun) gekozen site en/of thema moeten kijken. 

De groepen kunnen eventueel opnieuw de inspiratielijst met mogelijke formats (bijlage stap 3b) overlopen of overloop dit klassikaal. Zeg dat ze moeten bedenken welk 
format ze het beste vinden passen bij de doelgroep en/of welk format ze het beste vinden passen bij hun (focus binnen hun) gekozen site en/of thema. Het gekozen format 
schrijven ze in de kader onder ‘1. Format bepalen’ op het blad ‘stappenplan podcast uitwerken’ (bijlage stap 5a - geprint in elke groepsmap). 

2. Site en/of thema verder onderzoeken

Leg aan de leerlingen uit dat nu elke groep een format bepaald heeft, ze misschien vaststellen dat ze nog informatie over hun gekozen site en/of thema ontbreken. Ze kun-
nen nu nog wat extra opzoekwerk doen zodat ze hun site en/of thema goed onderzocht hebben om in een volgende stap hun podcast concreet uit te werken. Hiervoor 
gaan ze opnieuw naar de bronnen op de website van erfgoed zuidwest via http://www.erfgoedzuidwest.be/ik-xploreer-mee-in-de-klas of via ‘Favorieten’ op de iPad. 

3. Praktische kant van de podcast: voorbereidingen treffen 

Leg aan de leerlingen uit dat het belangrijk is om hun podcast goed voor te bereiden en dat ze moeten bedenken welke praktische voorbereidingen ze moeten treffen 
om hun idee in de volgende lesuren concreet te kunnen uitvoeren. Hiervoor overlopen ze ‘3. Praktisch’ op het blad ‘stappenplan podcast uitwerken’. 

Benadruk dat de groepen al het nodige materiaal dat ze voor hun podcast nodig zullen hebben volgende les moeten meebrengen. Indien ze een interview in hun  
podcast zullen verwerken, bereiden ze dit zo goed mogelijk voor en moeten ze hun interview tussen deze en volgende les gedaan hebben. Ze nemen het interview op  
en brengen deze opname mee de volgende les. Als ze (achtergrond)muziek en/of andere geluiden in hun podcast willen, kunnen ze dit best al zoeken of verzamelen, 
opnemen en ook de volgende les meebrengen. 

4. Start uitschrijven script voor de podcast

Als ze de praktische kant van hun podcast voorbereid en uitgewerkt hebben, kunnen de groepen starten met het schrijven van het script voor hun podcast. 

Laat elke groep eerst nog eens de tips & tricks voor het maken van een podcast (bijlage stap 3c) lezen of overloop dit klassikaal.

Vraag daarna dat elke groep de evaluatiematrix (bijlage stap 5b) uit hun groepsmap haalt. Leg uit dat ze deze matrix tijdens het schrijven van hun script best bij de hand 
houden om na te gaan of hun podcast alle gewenste elementen bevat. Indien je het werk van je leerlingen wenst te evalueren, kan deze evaluatiematrix als tool voor de 
evaluatie dienen: zie ook ‘Evaluatie’ op pg. 27.

Leg dan uit dat de podcast minimum uit drie stukken bestaat: (1) een intro of inleiding, (2) een midden en (3) een outro of slot. Het midden kan dan eventueel nog uit 
meerdere delen bestaan. Het script schrijven (typen) de leerlingen uit op de sjablonen (bijlage stap 5b): deze downloaden ze op de website van erfgoed zuidwest.  
De checklist op het sjabloon bij elk stuk geeft aan wat er in dat bepaalde stuk aan bod kan komen. Overloop eventueel voor elk stuk deze checklist.

Als het maken van het script nog niet klaar is na deze les, werken de leerlingen dit thuis/buiten de les best zo goed als mogelijk verder af. Idealiter starten ze de volgende  
les namelijk met het opnemen en monteren van de podcast. 23
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5. Keuze formats en inhoud podcasts klassikaal overlopen 

Voorzie ook op het einde van deze les nog kort de tijd om alle groepen samen te roepen en hun keuze van formats en inhoud van hun podcasts klassikaal met elkaar 
te delen. Laat elke groep vertellen welk format ze gekozen hebben en eventueel ook kort hoe ze dit format concreet in hun script hebben uitgwerkt of aan het uitwerken 
zijn. Opnieuw zal dit de leerlingen extra inspireren en motiveren om hun podcasts tot een goed einde te brengen.
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STAP 6   
Podcast maken: opnemen, monteren, 
luistermoment en nabespreking



Begeleid door leerkracht of externe begeleider

Duur 2 lesuren

Lokaal lokaal met internettoegang of computerlokaal - liefst enkele verschillende opnamelocaties / lokalen voor de opnames

Materiaal
• bijlage stap 5c: sjablonen voor script (door de groepen ingevuld)
• 5 iPads (= uit de materiaalrugzak) en eventueel extra iPads, tablets of pc’s (= zelf te voorzien)
• 8 hoofdtelefoons
• 4 splitters
• 4 microfoontjes
• bijlage stap 6a: handleiding GarageBand (duurzame fiches in elke groepsmap)

Lesfiche stap 6 

10’

20’

1.

3.

Technische uitleg  
GarageBand: hoe  
podcast opnemen  
en monteren?

Luistermoment en 
nabespreking.

• 5 iPads en eventueel extra iPads, tablets of 
pc’s

• 8 hoofdtelefoons 
• 4 splitters 
• 4 microfoontjes
• bijlage stap 6a: handleiding GarageBand
• bijlage stap 5c: sjablonen voor script (door de 

groepen ingevuld)

Geef klassikaal een korte inleiding over hoe GarageBand werkt of 
laat de groepen zelf GarageBand uitproberen aan de hand van de 
handleiding.

Hou een luistermoment door de verschillende podcasts via Sound- 
Cloud te laten horen aan de hele klas. Hou ook een klassikale na- 
bespreking: wat vonden de leerlingen van het project? 

90’ 2. Podcast opnemen  
en monteren.

De groepen nemen hun podcast op en monteren hun podcast met 
GarageBand.

• iPad of computer met toegang tot de podcasts 
op SoundCloud

• eventueel een goede geluidsinstallatie 

WERKVORMDUUR MATERIAALINHOUD/DOEL 
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STAP 6   Podcast maken: opnemen, monteren, luistermoment en nabespreking



Lesfiche stap 6 uitgeschreven 

1. Technische uitleg GarageBand: hoe podcast opnemen en monteren?

Geef klassikaal een korte uitleg over hoe GarageBand werkt en de belangrijkste functies om op te nemen en te monteren, of laat de groepen zelf GarageBand uitproberen 
aan de hand van de handleiding (bijlage stap 6a). Deze handleiding vinden ze in hun groepsmap. 

Geef hiervoor aan iedere groep:
• een iPad
• een of meerdere hoofdtelefoons (als de leerlingen zelf oortjes bij hebben, kunnen ze die ook gebruiken)
• een splitter 
• een microfoontje

Laat de groepen meteen ook de hoofdtelefoons, splitter en het microfoontje testen.
Ga rond bij de groepen als ze GarageBand zelf aan het uitproberen zijn en vraag of alles technisch voor iedereen duidelijk is. 

2. Podcast opnemen en monteren

De groepen kunnen nu starten met het opnemen en monteren van hun podcast. Dit lukt het beste als de verschillende groepen verspreid op verschillende opname- 
locaties (bv. ergens rustig in de gang) of in verschillende lokalen kunnen zitten. Zo praten ze niet door elkaars opnames heen en worden achtergrondgeluiden zoveel 
mogelijk vermeden. 

Ga tijdens het opnemen en monteren langs bij de groepen en help waar nodig. Herhaal ook dat ze de handleiding van GarageBand bij de hand moeten houden. Daarin staan 
alle nodige functies als een stappenplan uitgelegd. 

Als de groepen klaar zijn met hun opname en montage, zorg er dan zeker voor dat ze de stappen op pg. 6, 7 en 8 in de GarageBand-handleiding volgen om hun opname op 
de iPad en op SoundCloud te bewaren.

3. Luistermoment en nabespreking 

Als alle groepen hun opname hebben bewaard op SoundCloud, kan je SoundCloud openen en inloggen met het e-mailadres erfgoed@zuidwest.be en het wachtwoord  
Erfgoed19! Klik bovenaan rechts op ‘erfgoed zuidwest’ en op ‘Tracks’: daar staan dan de opnames die de groepen net op SoundCloud bewaard hebben. Je kan deze samen-
voegen in een afspeellijst (door op een track te gaan staan met je muis, op de 3 puntjes te klikken en op ‘Toevoegen aan afspeellijst’ te klikken). Roep de hele klas bij elkaar 
en beluister samen alle opnames.  

Bespreek tot slot met de leerlingen wat ze van het project vonden. Wat vonden ze goed/leuk? Wat vonden ze minder goed/leuk? Wat vinden ze van de resultaten?

Geef vooraf zeker nog klassikaal mee dat het belangrijk is dat ze starten met de eerste stappen uit te voeren die in de handleiding van GarageBand (bijlage stap 
6a) staan, namelijk:

• stap 2, 3 en 4 (pg. 1 in de GarageBand-handleiding): hun nieuw nummer aanmaken in de juiste map = van hun school of klas 
• stap 6 (pagina 2 in de GarageBand-handleiding): de metronoom uitvinken
• stap 7 en 8 (pagina 2 in de GarageBand-handleiding): de maten op ‘Automatisch’ zetten 
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Evaluatie
Als je de leerlingen voor dit project wil evalueren, kan de evaluatiematrix (bijlage stap 5b) hiervoor een leidraad of een soort checklist zijn. In de matrix staat wat de 
podcasts die de leerlingen maken, moeten inhouden om goed te scoren. 

Deze evaluatiematrix zit als een duurzame fiche in elke groepsmap. Voor de leerlingen starten aan het schrijven van hun script kunnen ze de matrix overlopen zodat ze 
goed weten wat er exact van (de inhoud van) hun podcast verwacht wordt (zie pg. 23). Adviseer hen dan ook om deze matrix tijdens het maken van het script bij de hand 
te houden en regelmatig na te kijken welke elementen ze nog kunnen toevoegen. Als hun script klaar is, kunnen ze het zelf nog eens nakijken door de matrix als checklist te 
gebruiken.
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Colofon

Ik-Xploreer mee! is een project van de erfgoedcel erfgoed zuidwest

Realisatie Ik-Xploreer mee! in de klas door Mastiek - Bamm vzw 


