
Forum discussie - De (on)mogelijkheden op het gebied van educatie langs de Limes 
Na deze korte inleiding vond er een discussie plaats aan de hand van stellingen. Tijdens deze 
discussie werd een aantal belangrijke punten aangestipt die gebruikt kunnen worden in de verdere 
ontwikkeling van het Limesplaform samen met partners. Een aantal van de aanwezige partners 
heeft daarnaast ook aangegeven betrokken te willen zijn bij het ontwikkelen van dit platform.

Strategische punten
• Duidelijk beschrijven waarom een Limesplatform 

interessant zou zijn, in welke vorm en wanneer het 
een echte meerwaarde vormt. Op welk moment 
voeg je echt iets toe als platform / portaal en hoe 
verknoop je het in het geheel van alles wat al 
bestaat? Koppelingen en afbakeningen maken met 
andere platforms / plekken. Wie doet wat en hoe vul 
je elkaar aan? 

• Partnerschappen aangaan met zowel lokale als 
grotere partijen.

• Life-long-learning als uitgangspunt nemen en op 
deze manier een platform bouwen die op veel meer 
niveau’s ingezet kan worden. Dus breder dan alleen 
basis- en middelbaar onderwijs. Deze visie kan 
meegenomen worden in de te ontwikkelen nieuwe 
website.

• Eventueel een koppeling maken tussen heden en 
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Woensdag 11 mei vond het tweede 
LimesForum plaats georganiseerd door 
Romeinse Limes Nederland. Dit keer 
stond het thema educatie centraal. De 
inleiding werd verzorgd door Astrid 
Hertog (nieuwe directeur RLN) en Marc 
Wingens (voorzitter RLN) waarna de 
discussie van start ging. 

In de afgelopen jaren zijn er door 
verschillende organisaties educatieve-
projecten, lesmateriaal en uitstapjes 

ontwikkeld rondom het thema Romeinen in Nederland en de Limes. Dit is een positieve 
ontwikkeling. Maar doordat de ontsluiting van de educatieve producten off- en online minimaal en 
gefragmenteerd is (geen verzamelpunt), is het voor docenten onduidelijk wat er allemaal is, waar 
het te vinden is en of het materiaal wat aangeboden wordt kwalitatief goed is. Dit blijkt ook uit de 
vele e-mails en telefoontjes die bij de RLN binnen komen. Daarom wil de RLN samen met 
partners hier verandering in gaan brengen. 

Zo ontstond het idee om een educatief platform voor onderwijs en jeugd te ontwikkelen. Op dit 
platform wordt voor zowel de docent als de leerling het kwalitatieve aanbod rondom de 
Romeinse Limes en Romeinse geschiedenis in Nederland ontsloten. De Romeinse Limes is 
immers één van de vensters van de Canon van Nederland en onderdeel van het basis- en 
voortgezet geschiedenisonderwijs in Nederland. Nederlandse scholieren komen dus tijdens hun 
schooltijd meerdere malen in aanraking met het thema Romeinen in Nederland en het leven 
langs de Limes. 
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verleden. Op deze manier maak je voor kinderen en volwassenen de hedendaagse wereld 
begrijpbaarder en sluit je aan op de actualiteit.

• Niet alleen in linies denken (Romeinse Limes) maar veel breder omdat de Limes in vredestijd 
een open grens was en er veel uitwisseling plaatsvond. Het is een venster dat je ver kunt 
openzetten.

• Duidelijke doelgroepen formuleren.
• Maak het platform vraaggericht: Check bij docenten, lesmethodes en de aanbieders van 

educatieve producten wat de behoeftes zijn. (zie boven: het onderwijs mist overzicht van het 
aanbod) 

• Tijdens de inventarisatie van het huidige en gefragmenteerde aanbod wordt bekeken wat er 
eventueel mist

Inhoudelijk punten
• Geef de bezoeker meerdere mogelijkheden waarop hij of zij informatie of materiaal kan zoeken. 

Bijvoorbeeld op postcode, leeftijd, benodigde tijd etc. Denk ook aan ‘In de klas’ en ‘ Er op UIt’. 
• Biedt zowel correct en gevarieerd aanbod over de Limes en Romeinse tijd op landelijk niveau 

aan naast een zoekmethode om in de regio de Limes te beleven en regionale en lokale 
informatie te vinden.

• Stel bij de keuze van wat je opneemt op je platform een aantal criteria en randvoorwaarden en 
filter op deze manier het materiaal dat je wilt aanbieden. Denk aan: afbakening in tijd (hoe ver 
loopt de Romeinse tijd door?) en is het inhoudelijk correct (Of bijvoorbeeld gebruik maken van 
disclaimer). 

• Aangeven dat het lesmateriaal lesstof vervangend kan zijn. Op deze manier scheelt het de 
school tijd en zijn ze eerder geneigd om er iets mee te doen. Daarnaast is de verbinding met 
andere vakken ook belangrijk.

• Het Interpretation Framework*, wat bijna afgerond is, kan dienen als een benchmark voor het 
huidige aanbod en de inhoudelijke kwaliteit.

• Thematische toegankelijk van het educatief aanbod is ook een mooie toevoeging om 
vakoverschrijdend te kunnen werken.

• De Limes kan heel goed ingezet worden voor het Onderwijs met koppeling naar hedendaagse 
thematiek, zoals migratie, grenzen, vluchtelingen, multiculturele samenleving. Te gebruiken bij 
het COA, inburgering etc.

* document waarin inhoud, doelgroepen  en publiekslocaties gebundeld zijn tot een geheel met 
ondersteunende verhaallijn en thematiek, en een praktisch hulpmiddel is voor organisaties die middelen 
maken over de Limes.
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Aanwezigen
Annelies Koster (Gelders Archeologisch 
Centrum - Museum Het Valkhof), Bianca 
Roelink (Provincie Gelderland), Ben Bregman 
(Gelders Erfgoed), Hubert Slings (Entoen.nu), 
Renger de Bruin (Centraal Museum), 
Annemarie Pothaar (Erfgoedhuis Zuid-Holland), 
Romola Weterings (Tentijde), Martine van 
Empel (RomeinenNU), Joerie van Sisteren, 
Paul van der Heijden (RomeinenNU), Karen 
van de Graaf (Landschap Erfgoed Utrecht), 
Judith Tegelaers (Erfgoedhuis Zuid-Holland), 
T i m o E p p i n g ( R M O ) , E l l e n N a n n i n g 
(KunstCentraal), Marc Wingens (Gelders 
Erfgoed), Astrid Hertog (Romeinse Limes 
Nederland), Lotte Drouen (Romeinse Limes 
Nederland) 


