Dit jaar is het 400 jaar geleden dat Johan van Oldenbarnevelt werd onthoofd. Van Oldenbarnevelt,
grondlegger van democratisch Nederland, werd in Amersfoort geboren. Reden voor Museum Flehite
om aandacht te besteden aan deze bijzondere Amersfoorter. In de kleine tentoonstelling ‘Johan &
Maurits’, vertellen unieke historische voorwerpen samen met een multimedia-installatie het verhaal
van Johan van Oldenbarnevelt en Maurits van Oranje.
Bij deze tentoonstelling zijn voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs interessante en leuke
activiteiten te boeken. Het activiteiten zijn steeds een mix van kennis opdoen en zelf aan de slag
gaan. De tentoonstelling, met bijbehorende programma’ s, staat t/m 31 december 2019.

Workshop spotprenten/ memes
Bovenbouw havo/vwo
Een spotprent is de actualiteit met een (kritische) knipoog. Dat
was ook al zo in de 17e eeuw. Johan van Oldenbarnevelt was in
zijn tijd een gewild onderwerp voor een spotprent. Veel tekst
was niet nodig: het beeld moest voor zichzelf spreken. Handig in
een tijd dat de geletterdheid nog niet zo hoog was als nu. Bij
jongeren van nu is de meme een populair middel om hun spot
met de actualiteit te delen via social media.
Wat gaan de leerlingen doen?
De leerlingen maken in deze workshop via een bezoek aan de tentoonstelling Johan & Maurits eerst
in algemene zin kennis met Johan van Oldenbarnevelt en zijn betekenis voor Nederland. Onder
leiding van een cartoonist bekijken en bespreken ze vervolgens de 17e eeuwse spotprenten en
cartoons van Fokke en Sukke die in de tentoonstelling te zien zijn. Ook andere hedendaagse
cartoonisten, zoals Jos Collignon en Ruben Oppenheimer komen aan de orde. Uit de geschiedenis
rond Johan van Oldenbarnevelt óf uit actueel nieuws selecteren zij vervolgens een gebeurtenis die

ze in beeld kunnen ‘vertalen’, of verzinnen zij een spottende tekst bij een bestaand beeld. Met
verschillende (teken)technieken (inkt, potlood, stift, collage, fotobewerking) vergroten zij een
historische of hedendaags persoon of situatie uit tot een grappige prent of meme, en geven zo hun
eigen commentaar op de geschiedenis of de actualiteit.
Sluit aan bij de vakken geschiedenis, maatschappijleer, en
beeldend.
Tijdsduur: 90 minuten
Kosten: 80 euro per groep van 15 leerlingen

Workshop fakenews in de 17e eeuw
3/4/5 Havo en 4/ 5/6 VWO
Je zou misschien denken dat nepnieuws/fake news echt iets van deze tijd is, maar ook in de 17e
eeuw was er al sprake van dit fenomeen. In de tijd van Johan van Oldenbarnevelt probeerden zijn
politieke tegenstanders Johan te beschadigen door pamfletten en spotprenten te verspreiden waarin
hij en zijn familie in een kwaad daglicht werden gesteld. Hij heeft het met de dood moeten bekopen.
.
Wat gaan de leerlingen doen?
De leerlingen maken in deze workshop eerst in algemene zin kennis met Johan van Oldenbarnevelt
en zijn betekenis voor Nederland. In Museum Flehite wordt met Johan & Maurits de geschiedenis
rond en betekenis van deze bekende staatsman verteld.
Vervolgens gaan de leerlingen onder begeleiding van een journalist dieper in op het fenomeen van
toen én nu: nepnieuws. Zij krijgen een aantal spotprenten over Johan in handen. Op basis hiervan
maken zij een aantal opdrachten die dieper ingaan op de impact van nepnieuws en op (de grenzen
van?) vrijheid van meningsuiting.
Sluit aan bij de vakken geschiedenis, Nederlands, maatschappijleer
Tijdsduur: 90 minuten
Kosten: 80 euro per groep van 15 leerlingen

Project Escaperoom bouwen
4/5 Havo/VWO
De escaperoom is de afgelopen jaren erg populair, omdat het spannend is en je even in een heel
andere wereld zit. Het concept blijkt ook uitstekend inzetbaar als educatief project voor historische
onderwerpen. Bij project ‘ Escaperoom Johan’ worden diverse vaardigheden aangesproken, zoals
kennis vergaren, kritisch denken, probleem oplossen en samenwerken.
Wat gaan de leerlingen doen?
De leerlingen gaan in teams aan de slag om rond de persoon Johan van Oldenbarnevelt zelf een
eigen escaperoom te ontwikkelen voor klasgenoten.
Het tweedaags programma begint met een bezoek aan de tentoonstelling Johan & Maurits in
Museum Flehite. De leerlingen doen er, o.a. in de mixed-mediaruimte, kennis op over de
geschiedenis rond deze twee historische figuren. Daarna volgt een workshop ‘ storyline ontwikkelen
en vragen maken’ . Hierbij leren de leerlingen waar ze aan moeten denken bij het ontwikkelen van
het (historische)verhaal en de code voor hun eigen escaperoom. Ze bedenken vragen en

ontwikkelen puzzels in hun verhaallijn. De workshopdocenten treden hierbij op als coaches. Aan het
einde van dag 1 wordt de code getest (Zijn de vragen logisch opgesteld? Zitten er geen fouten in?...)
Op dag twee krijgen alle teams een lokaal op school aangewezen dat ze ombouwen en inrichten tot
een ‘totaalervaring’. Op basis van de informatie die is verzameld op dag 1, hebben de leerlingen
ideeën gekregen over hoe het er in de 16e en begin 17e eeuw uitzag. De leerlingen krijgen van school
een budget waarmee ze materialen en rekwisieten aanschaffen om de juiste sfeer en beleving te
creëren.
Dag twee wordt afgesloten met het ontsnappen uit elkaars escaperoom. Hiervoor kunnen natuurlijk
ook leerlingen van andere klassen, leraren en/of ouders worden uitgenodigd.
Escaperoom in de 17e eeuw wordt ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met Bibliotheek
Eemland.
Project Escaperoom kan worden uitgebouwd met twee extra modules:
1. Bezoek aan de educatieve escaperoom van Bibliotheek Eemland, met uitleg naderhand van de
opzet en de puzzels
2. Workshop eenvoudig programmeren (Microbit) /digitale puzzels maken in het Eemhuis.
Sluit aan bij de vakken geschiedenis, Nederlands, maatschappijleer, wis-en natuurkunde en
beeldend.
Kosten: tweedaags programma 150 euro per 15 leerlingen. Exclusief budget voor de aankleding van
de escaperoom.
Extra module 1 (educatieve escaperoom): 95 euro (minimaal 20, maximaal 30 leerlingen)
Extra module 2 (programmeren): 95 euro (maximaal 30 leerlingen)
Voor meer informatie en/of boekingen: educatie@museumflehite.nl
of 033-2471100, Joyce de la Croix (informatie) of Karen Wins (informatie en boekingen)

