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Kijk voor meer informatie op 
 www.groningerkerken.nl/jubileum. Hier vindt u 
achtergrondinformatie over dit symposium, over de 
sprekers en hun bijdrage, en de locatie(s). 

Opgave voor het symposium is verplicht vanwege 
een beperkt aantal plaatsen. 

Aanmelden 

Stuurt u uw naam en adresgegevens, plus de 
deelsessie van uw eerste en tweede voorkeur, naar 
info@groningerkerken.nl. 

Wij waarderen het als u zich aanmeldt vóór 6 
mei, zodat we u tijdig kunnen informeren met 
betrekking tot plaatsing en indeling. 



‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…’ 
Hoe geven we kleur aan de wereld van kinderen? 

De Stichting Oude Groninger Kerken bestaat 45 jaar. Bijna twintig jaar is 
educatie een onderdeel van ons werk. Vanwege ons jubileum organiseren 
we een feestelijk symposium, met heel diverse en bijzondere sprekers op het  
programma. Zo biedt het symposium een staalkaart van zienswijzen. Welke visies 
bestaan in cultuuronderwijs, en welke in onderwijs in wetenschap en techniek? 
Hoe werken we in Nederland, en hoe in Vlaanderen? Door het samenbrengen 
van mensen en visies willen we u inspireren en aan het denken zetten. Het denken 
over de belangrijke vraag, hoe we kleur geven aan de wereld van kinderen in ons 
educatieve werk.  
Om tot nieuwe antwoorden te komen, hebben we uw nieuwsgierigheid, openheid 
en enthousiasme nodig op 21 mei! Bent u erbij? U bent van harte welkom. 

Peter Breukink, directeur Stichting Oude Groninger Kerken   

Stuurt u uw naam en adresgegevens, plus de 
deelsessie van uw eerste en tweede voorkeur, naar 
info@groningerkerken.nl. 

Wij waarderen het als u zich aanmeldt vóór 6 
mei, zodat we u tijdig kunnen informeren met 
betrekking tot plaatsing en indeling. 



wetenschaps
  knooppunt

Noord-Nederland

onder leiding van Peter Breukink (directeur Stichting Oude Groninger kerken) 

14.00 Start plenaire SeSSie
13.30 uur ontvangSt met Koffie en thee

15.15 uur theepauze

17.30 uur feeStelijKe borrel

juStin KroeSen (universitair docent kunstgeschiedenis van 
het Christendom) Kerkinterieurs als tijdscapsules.

 
tineKe de danSchutter (consulent erfgoed en publiek 
Museumhuis Groningen) in samenwerking met Hugo Verweij 
(cultuurcoach en consultant) Erfgoed doet het goed!  
Is erfgoed belangrijk voor de culturele ontwikke
ling van kinderen?

douwe van der tuin (coördinator wetenschapsknooppunt 
noord-nederland) Waarom kiezen voor kinderen in 
primair onderwijs?  Wetenschappelijke inzich
ten én praktijkervaring met de ZoutExpress.

linda tijSma (instructeur technische vaardigheden) 
Workshop Talentenkracht Wetenschaps
knooppunt NoordNederland.

eelco van eS (projectleider leergang Cultuuronderwijs) 
Besloten sessie Leergang Cultuuronderwijs.

annicK KothuiS (projectmedewerker Stichting Oude 
Groninger kerken) Schaij in de der Aakerk. Over 
een burgemeester uit de Gouden Eeuw. 

programma

menno SiKKinK (bouwkundige)  BOUWWERK: 
techniekonderwijs in de kerk van Leegkerk.

*martine letterie (neerlandica en schrijfster)  
De historische jeugdroman in erfgoededucatie van 
het Noorden. Wat is er gebeurd sinds Focke? 

*anneKe tiddenS en mandy KloK (leesbevorderings-
specialisten) Waarom is lezen belangrijk voor de 
ontwikkeling van kinderen?
* Deze twee onderdelen (Letterie en aansluitend 
Tiddens/Klok) vormen één deelsessie. Deze deelsessie 
start op het afwijkende tijdstip van 15.15 uur en 
duurt tot 16.45 uur, met halverwege een theepauze.

  

cultuureducatie met Kwaliteit groningen - 
SpreeKuur 
Heeft u een goed idee dat u voor wilt leggen aan 
de helpdesk van Cultuureducatie met Kwaliteit 
Groningen? U kunt in plaats van een deelsessie te 
volgen, voor het spreekuur kiezen. U wordt dan 
ingedeeld voor een adviesgesprek.  

15.45-16.45 deelSeSSieS

17.00-17.30 uur plenair geSpreK ter afSluiting

Met bijdragen van: 
bernardine beenacKerS-heeren (historica, eigenaar 
onderzoeksbureau kleioskoop), barend van heuSden 
(hoogleraar Cultuur en Cognitie, Rijksuniversiteit Groningen), 

brecht demeulenaere (directeur Canon Cultuurcel Vlaan-
deren), peter barthel (hoogleraar astronomie en astrofysica, 
Rijksuniversiteit Groningen).  
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