Oorlog – Bezetting – Bevrijding
Programma Educatieve Dienst

Geleide bezoeken
De rondleiding kan een overzicht van de nieuwe tentoonstellingszone geven of een meer
thematische invalshoek aanbieden, naargelang de wensen van de organisator.
-

Publiek: scholen en volwassenen, maximum 15 deelnemers /groep
Duur: 1u30
Prijs: scholen = 70 euro tijdens de week, 80 euro in het WE + toegangsprijs Museum;
volwassenen = 87 euro tijdens de week, 97 euro in het WE + toegangsprijs Museum
Reservatie: minstens 3 weken voor de gewenste datum via: reservatie@whi.be

Animatie “Pas op, propaganda!”
Deze animatie gaat uit van de permanente collecties over het interbellum en de Tweede
Wereldoorlog en sensibiliseert jongeren voor de gevaren van propaganda gisteren en vandaag. Aan
de hand van de verschillende opdrachten gaan de deelnemers begrijpen hoe de drie belangrijkste
totalitaire regimes in Europa tot stand zijn gekomen en agressieve propaganda gaan gebruiken om
hun doelstellingen te bereiken of misdaden te plegen. Als afsluiter zetten de kinderen de
aangesneden onderwerpen in de praktijk om door een eigen propaganda-affiche te creëren.
-

Publiek: 8-12 jaar, maximum 15 kinderen /groep
Duur: 1u30
Prijs: 85 euro tijdens de week, 95 euro in het WE + toegangsprijs Museum
Reservatie: minstens 3 weken voor de gewenste datum via: reservatie@whi.be

Animatie “Sluwe slogans”
Deze workshop vertelt het interbellum en de Tweede Wereldoorlog met propaganda-affiches. Aan
de hand van Russische, Duitse, Italiaanse, Griekse, Franse of Belgische affiches vestigt deze workshop
de aandacht op de werkwijzen van propaganda en op haar gevaarlijke gevolgen.
-

Publiek: vanaf 16 jaar, maximum 15 deelnemers /groep
Duur: 1u30
Prijs: 85 euro tijdens de week, 95 euro in het WE + toegangsprijs Museum
Reservatie: minstens 3 weken voor de gewenste datum via: reservatie@whi.be

Pedagogische dossiers “De Tweede Wereldoorlog” (dossier voor het basisonderwijs en voor het
secundair onderwijs)
Deze dossiers begeleiden het parcours over de Tweede Wereldoorlog, van de zomer van 1940 tot de
oorlog in de Stille Oceaan. De tentoonstelling illustreert de belangrijkste stappen in het conflict in
Europa, in het Middellandse-Zeebekken, in Rusland of in Azië en werpt een bijzondere blik op België,
met Belgische soldaten die op verschillende fronten strijden en de bezetting van het grondgebied.

Het dossier voor het basisonderwijs bestaat uit drie delen. Voor het bezoek is bedoeld om het bezoek
in de klas voor te bereiden. Tijdens het bezoek geeft informatie voor de leerkrachten, illustraties en
activiteitenfiches voor de leerlingen waarmee ze kennen en kunnen aanscherpen. Het deel Na het
bezoek maakt het mogelijk bepaalde thema’s in de klas verder uit te diepen. Het dossier wordt
aangevuld met een woordenlijst en een beknopte bibliografie.
Het dossier voor het middelbaar onderwijs bestaat uit 14 pedagogische onderdelen die de
zaalthema’s volgen. Een inleidend dossier informeert over de filosofie van de tentoonstelling en legt
uit hoe de pedagogische documenten kunnen worden gebruikt; een dossier Na het bezoek maakt het
mogelijk sommige thema’s en onderwerpen uit de actualiteit in de klas te behandelen. Aan het eind
van elk dossier geeft een glossarium uitleg bij moeilijke begrippen; er is ook een beknopte
bibliografie.
Elk thematisch dossier bestaat uit twee delen. Voor het bezoek is als voorbereiding bedoeld en
schetst de historische context. Tijdens het bezoek herneemt informatie over de collectiestukken en
de thema’s die in de activiteitenfiches worden aangehaald. Op die wijze worden de leerlingen
geconfronteerd met de verschillende keuzes die de mannen en vrouwen tijdens de oorlog dienden te
maken.
Vragen en informatie zijn samengebracht in verschillende thema’s die de opstelling in de zalen
volgen: Weersomstandigheden en oorlog, Propaganda, De burgerbevolking, Technische innovaties,
De Belgen en de oorlog, Krijgsgevangenen, De kolonies in oorlogstijd, Geweld, Vervolging.

Dag voor de leerkrachten
De Educatieve Dienst zal in de loop van september 2019 (data nog te bepalen) infodagen over de
tentoonstelling “Oorlog-Bezetting-Bevrijding” aanbieden. Info: Educatieve dienst: reservatie@whi.be

