
Educatieve projecten rond het orgel 
Het orgel is een veelzijdig leermiddel. Leerdoelen voor zowel 
muziek, als techniek en erfgoed-educatie zijn mogelijk! 

Natuurlijk, het orgel is vooral een muziekinstrument. En dus kun je het 
inzetten om met kinderen te werken aan leerdoelen voor het vak muziek. 
Maar het orgel is zo’n veelzijdig instrument, dat je er heel veel verschillende 
leerdoelen mee kunt bereiken. Met activiteiten die alle kinderen uitdagen, je 
kunt onderzoekend leren stimuleren, zowel technisch ingestelde als 
kunstzinnige kinderen enthousiasmeren. En wat dacht je van erfgoed-
educatie? Op 4 juli 2019 komen al die mogelijkheden aan bod.  

 1

Orgelkids Inspiratiedag 
presentaties, workshops, informatiemarkt, muziek 

PROGRAMMA DONDERDAG 4 JULI 2019

Workshops 
Twee rondes, keuze 
uit 5 verschillende 
workshops. 

Boekpresentatie 
NIEUW ‘Orgel in de 
klas’ met vele 
leerdoelen en 
uitgewerkte 
lessuggesties. 

Informatiemarkt 
Diverse educatieve 
orgelprojecten uit 
binnen- en 
buitenland 
presenteren zich.

MUZIEK 
In alle facetten, zoals 
beluisteren, maken, 

oordeelsvorming

ERFGOED 
Erfgoed-educatie is een 

kerndoel voor 
burgerschap

TECHNIEK 
Orgel als ‘machine’ 
biedt volop leerstof 

over maak-ambachten



Presentaties 
10.00 - 11.45 uur 

WELKOM: Arjan de Zeeuw - Directeur Kennis en 
Advies van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed 

10 JAAR ORGELKIDS:  Lydia Vroegindeweij - 
oprichter en projectleider Orgelkids NL 

KEY-NOTE: Hoe wordt je educatieve project 
relevant voor kinderen, hun ouders en leraren? 
Ron Huntley, Blink uitgevers (zie kader) 

INSPIRERENDE PROJECTEN: 
praktijkervaringen van enkele succesvolle 
projecten voor de jeugd 

Workshops  

Praktische ervaringen delen en zelf aan 
de slag. Er zijn twee rondes met keuze 
uit 5 workshops, voor elk wat wils 

Ronde 1 - 11.45-12.45 uur 

1. Zelf het Doe-orgel bouwen en bespreken 
hoe je op een aantrekkelijke manier het 
onderwijsleergesprek met kinderen voert. 
Hoe stel je vragen die de nieuwsgierigheid 
opwekken en aanzetten tot onderzoek? 
(Ruud van de Laar, Wim Janssen) 

2. Een educatief orgelproject organiseren 
vereist goed projectmanagement. Hoe kom 
je in contact met scholen? Hoe werk je 
samen met scholen, kerken, pers? (Ellen van 
der Sar) 

3. Wil je een eigen verhaal rond je 
(historische) orgel goed vormgeven, bedenk 
dan hoe je kinderen daar actief bij kunt 
betrekken. Met boeiende werkvormen en 
schrijfopdrachten. (Marion van de Coolwijk) 

4. Muziek beluisteren en maken bij het grote 
orgel is veel leuker als je uitdagende 
opdrachten krijgt. Maar nog leuker is als de 
organist speelt wat jij hebt getekend. (Iris 
Eysermans / Marie Noëlle Bette) 

5. Met de Fluitenkist spelen we precies een 
orgelregister na. De organist speelt op een 
‘levend klavier’. Of je ziet kleurcodes 
verschijnen op het scherm. Blaas op de pijp 
als het jouw beurt is. Maar je kunt ook zelf 
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KEY-NOTE: HOE ONTWIKKEL JE EEN PROJECT DAT WERKT? 
Als teamleider co-creatie houdt Ron Huntley zich bezig met de ontwikkeling 
van lesmethodes bij educatieve uitgeverij Blink in Den Bosch. Materiaal wordt 
hier altijd ontwikkeld in samenwerking met docenten/leerkrachten én 
leerlingen. Ron weet als voormalig leerkracht basisonderwijs en als 
leermiddelen-ontwikkelaar hoe je concepten maakt, die uiteindelijk ook echt 
werken in de klas! Hij maakt ons graag deelgenoot van zijn ervaring.

PROGRAMMA DONDERDAG 4 JULI 2019



componeren met kleuren en samen spelen. 
(Willeke Smits) 

Ronde 2 - 13.30-14.30 uur 

1. Zelf het Doe-orgel bouwen en bespreken 
hoe je op een aantrekkelijke manier het 
onderwijsleergesprek met kinderen voert. 
Hoe stel je vragen die de nieuwsgierigheid 
opwekken en aanzetten tot onderzoeken? 
(Ruud van de Laar, Wim Janssen) 

2. Een educatief orgelproject organiseren 
vereist goed projectmanagement. Hoe kom 
je in contact met scholen? Hoe werk je 
samen met scholen, kerken, pers? (Ellen van 
der Sar) 

3. Een educatieve orgel- of beiaard-excursie 
vraagt om een slimme organisatie, maar ook 
om een goed uitgedacht programma. Hoe 
richt je de aandacht op erfgoed-vragen die er 
echt toe doen? (Gerda Peters) 

4. De orgel escaperoom. Stel je voor: je zit 
opgesloten binnen in een orgel en over 15 
minuten gaat de organist een heftig stuk 
spelen. Maak dat je er voor die tijd uit bent 
door de opdrachten op te lossen en de code 
te kraken. Hoe bouw je zo’n spel met of voor 
kinderen? (Marloes Meijer) 

5. Met de Fluitenkist spelen we precies een 
orgelregister na. De organist speelt op een 
‘levend klavier’. Of je ziet kleurcodes 
verschijnen op het scherm. Blaas op de pijp 
als het jouw beurt is. Maar je kunt ook zelf 
componeren met kleuren en samen spelen. 
(Willeke Smits) 

Lunch en 
informatiemarkt 

12.45-13.30 uur 

Tijdens de lunch is er alle 
gelegenheid om kennis te nemen van 
verschillende projecten, materialen en 
leermiddelen. Ook presenteren 
we de activiteiten van de 
andere Orgelkids projecten in 
de wereld.  

Maak kennis met de orgelfiets 
van Verschueren Orgelbouw.  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De organisatie van deze dag is in handen van Orgelkids in samenwerking met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Klinkend Erfgoed. In samenwerking 
met Het Orgel in Vlaanderen.



Muziek!  
Wat is een jubileumfeest zonder 
muziek? 

14.30 - 15.15 uur 

Natuurlijk is er deze dag ook aandacht voor de 
muziek! Zo zullen we met een aantal kinderen 
samen muziek maken.  

15.15 - 15.40 uur 

Bij de presentatie van de winnaars van de 
Compositiewedstrijd door juryvoorzitter Wim 
van der Ros zullen ook enkele nieuwe stukken 
voor het Doe-orgel ten gehore worden gebracht. 

Vooruitblik en afsluiting 

15.40 - 16.00 uur 

Wat wordt de toekomst van het orgel? Aan het 
slot van deze dag kijken we vooruit met Heleen 
Wijgers, bestuurslid van de Stichting Klinkend 
Erfgoed en directeur van de Stevenskerk 
Nijmegen, naar beelden van hoop en ambities 
om het klinkend erfgoed levend te houden.  

We besluiten de dag met gelegenheid om een 
glas te drinken en te netwerken.  

Boekpresentatie  

‘Orgel in de klas’ 

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van 
Orgelkids verschijnt een publicatie ‘Orgel in de 
klas’. Hiermee presenteren we een bronnenboek 
met concrete lessuggesties en ideeën en een 
Leerplan Orgelkids, geschikt voor het onderwijs. 
Ook staan hierin enkele uitgewerkte projecten 
en gereedschappen om zelf opdrachten samen te 
stellen. Samengesteld door Lydia Vroegindeweij. 

Het boek is op 4 juli beschikbaar voor de 
introductieprijs van �€ 15,-

 4

UITSLAG ORGELKIDS COMPOSITIEWEDSTRIJD DOE-ORGEL 
Op 4 juli worden de prijswinnaars bekend gemaakt van de 
compositiewedstrijd voor het Doe-orgel. De internationale jury namens 
Orgelkids-projecten uit de hele wereld heeft nieuwe composities 
beoordeeld onder leiding van juryvoorzitter Wim van der Ros. De jury 
bestaat verder uit: Bart Wuilmus (België), Annegret Schönbeck 
(Duitsland), Damin Spritzer (USA), Fredrik Hagstedt (Zweden), Chwen 
Huei Tsai and Chih-Chieh Lin  (Taiwan) en Jean-Willy Kunz (Canada).  
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Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort (vlakbij NS 
Amersfoort en de Koppelpoort, zie foto RCE). 
Kosten: �€ 25,- (t/m 31 mei, daarna �€ 30,-). 
Aanmelden: www.orgelkids.nl/orgelkids-
inspiratiedag/


