
 

 
Kick-off Leiden400 educatie: 

docentenbijeenkomst  
17 Februari 2020  |  14.30-20.30  |  Leiden Education Fieldlab 

(Kennedylaan 1) 

 

 

De kick-off is een Leidse docentenbijeenkomst om: 
✓ Te werken aan erfgoedwijsheid, object-gestuurd leren en debatvaardigheden met het 

erfgoed- en debat-project: Leids Museumdebat; 
✓ Samen vorm te geven aan een (internationale) Design Thinking challenge omtrent inclusief 

herdenken met het internationale leerlingenproject: OUR400; 
✓ Kennis te maken met nieuw thematisch lesaanbod (PO en VO) en verschillende projecten in 

de stad in het Leiden400 programma; 
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Leiden 400 gaat over: 
In 2020 is het 400 jaar geleden dat het schip The Mayflower met aan boord een groep Engelse 
separatisten (de ‘Pilgrims’ genoemd) naar Amerika voer. Voordat de Pilgrims die overtocht 
maakten en in 1620 Plymouth Colony stichtten, leefden, werkten en baden zij in Leiden, vrij van 
geloofsvervolging door de Engelse kroon. 
 
Vierhonderd jaar na deze reis organiseren Amerika, Engeland, de Native Nations en Nederland 
gezamenlijk een internationale, inclusieve herdenking. Niet alleen het verhaal van de Pilgrims, 
maar ook de culturen en plaatsen waarmee zij in aanraking kwamen worden belicht. 
 
In 2020 worden er volop lokale en internationale activiteiten en evenementen georganiseerd om 
het verhaal van de Pilgrims vanuit allerlei perspectieven te belichten en te onderzoeken in de 
hoop bij te dragen aan wederzijds begrip en kritische reflectie, om zo ook toekomstige 
generaties te inspireren. Vandaar ons motto: 1 commemoration, 4 nations, 1000 voices. 
 
Om een idee te krijgen van alle activiteiten, kijk op www.leiden400.nl  
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De kick-off gaat over: 
Het educatieve programma betrekt studenten van de leeftijden 8 tot 20 in een reeks van 
thema’s waaronder erfgoededucatie, debatteren, inclusie, migratiegeschiedenis en herdenken.  
 
We lichten twee projecten uit op deze middag in de vorm van workshops: 
 

 Workshop 1: Leids 
Museumdebat 

Workshop 2: Our 400 

Leerlingen.. ● Komen samen in debating teams; 
● Denken na over gevoelige kwesties 

omtrent erfgoed; 
● Ontwikkelen hun debatvaardigheden 

in het Engels; 
● Staan op het podium in Juni 2020, bij 

Erfgoed Leiden, Museum 
Volkenkunde het Lakenhal. 

 
 
 

Open voor alle PO en VO leerlingen! 

● Vormen teams met leerlingen uit 
Plymouth (VS); 

● Doen samen onderzoek naar het 
verhaal van de Mayflower en de rol 
van vieren/herdenken; 

● Ontwerpen prototypes voor 
herdenkingsactiviteiten (kan alles zijn); 

● Kunnen een reis winnen naar de VS in 
September 2020 om de prototypes te 
testen. 

 
Open voor alle leerlingen 14-17 jaar 

Bij de kick-off 
gaan we met 
docenten... 

● Nadenken over toepassingen van 
object-gestuurd leren, 
erfgoedwijsheid en debat in het 
onderwijs. 

● Samen met de erfgoedpartners 
werken aan de opzet en uitvoering 
van de debatten in Juni. 

● Praten over de huidige opzet van de 
Our 400 challenge; 

● Leren over hoe leerlingen ondersteund 
kunnen worden in het doorlopen van 
een Design Thinking traject. 

● Samen met (ingebelde) Amerikaanse 
docenten inzichten delen over de 
verdere totstandkoming van dit project.  

Trainers Miranda Verhaar 
Alexander Schinkel 

Lineke van Tricht (Bureau Talent) 

Meer Marleen Spierings (De Leidse  
Aanpak / Rijnlands Lyceum) 

Jonathan Even-Zohar (Evenzo /  
namens Leiden400) 
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De kick-off bestaat uit: 
14.30 - 15.00 Welkom bij Leiden400 Educatie 

Michaël Roumen (Leiden Marketing, Projectleider Leiden400) 
Susan Suèr (Erfgoed Leiden, Educatiecoordinator Leiden400) 
 
Plus: Open sessie met tijd voor korte pitches over andere relevante  
Leiden400 educatie activiteiten 

15.00-18.00 Workshop Leids Museumdebat (gedetailleerd programma volgt) 
15.00-19.00 Workshop Our 400 (gedetailleerd programma volgt) 
19.00-20.30 Kletsmaaltijd met borrel 

 
De kick-off is bedoeld voor: 
● Docenten PO 
● Docenten VO (met name Geschiedenis, Engels en Maatschappijleer, maar allen zijn 

welkom!) 
● Leerlingen VO die interesse hebben om deel te nemen aan projecten in de stad. 

 

 
Enthousiast geworden? 

Er is beperkt plaats, dus graag snel inschrijven (uiterlijk voor vrijdag 15 februari) via dit formulier: 
https://forms.gle/3iGW7FY8GCXvaPS58  
 

 
Meer weten? 

Neem dan contact op met:  
Jonathan Even-Zohar (evenzohar@gmail.com, 06-42210668) 
Marleen Spierings (info@leiden-education-alphalab.eu) 
Susan Suèr (s.suer@erfgoedleiden.nl, 071-5165355)  
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In samenwerking met: 
 
Leids museumdebat Our 400 Design Thinking Challenge Partners 
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