
    Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijk en intrigerend deel geschiedenis. De gevolgen van deze oorlog zijn nog 
overal om ons heen. Echter steeds meer jongeren en volwassenen hebben nauwelijks kennis van de Tweede 
Wereldoorlog, of hebben er vaak een weinig genuanceerd en zelfs foutief beeld bij. Ga in deze Minor voor het beste 
deel van je studie, laat je verrassen, geniet, huiver en open je ogen!

Het is belangrijk dat deze periode op de juiste manier onder de aandacht wordt gebracht, zodat de 
herinneringen eraan blijven bestaan en de lessen die eruit geleerd worden niet vergeten. Deze Minor 
draagt daar op unieke wijze aan bij. 

In de Minor Tweede Wereldoorlog is educatie ervaringsgericht leren. Ervaar en beleef de Tweede Wereldoorlog, 
in een confrontatie met plaatsen en bronnen zoals slagvelden, monumenten, herinneringscentra, concentratie-  
kampen, musea, gastsprekers, film, theater en de meest waanzinnige locaties van de nazi's.  

Onderwijs zoals je dat tot nu toe niet eerder mocht ervaren, in de historische context, op authentieke locatie, 
soms met een knipoog naar het heden en de actualiteit. Van superleuk tot zeer heftig, intens en confronterend. 

Een duidelijk, strak georganiseerd en zeer gevarieerd programma met een verscheidenheid  aan bijzondere, leuke 
en gewaagde activiteiten maken deze Minor al jarenlang zeer succesvol. Voor iedereen met gewone of bijzondere 
belangstelling voor De Tweede Wereldoorlog!
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http://www.tweedewereldoorlogeducatie.nl/


Met het kiezen van je Minor heb je de mogelijkheid een groot deel van je studie naar eigen 
voorkeur in te vullen. In deze folder vind je informatie over de Minor Tweede Wereldoorlog 
educatie, www.tweedewereldoorlogeducatie.nl

De inschrijving voor de bijzondere en indrukwekkende Minor Tweede Wereldoorlog educatie 
is voor Hogeschool Utrecht (HU) deelnemers vanaf maart open, zie www.husite.nl/minors

Ben je geen HU-student? Maar wil je graag deelnemen in Tweede Wereldoorlog educatie, 
schrijf je dan zo snel mogelijk in van 13 maart tot 11 juni via Kies Op Maat www.kiesopmaat.nl 
De Minor Tweede Wereldoorlog educatie is een zeer populaire Minor, veelal snel "vol" wat 
betreft deelname in periode A/B (september-januari). Om geïnteresseerden en studenten die 
hun Minor in periode C/D (moeten) volgen toch een soortgelijke unieke ervaring te bieden, 
wordt in periode C/D de Minor Wereldoorlogen aangeboden.

Altijd al interesse in de Tweede Wereldoorlog? Meer weten over de waanzin van Hitlers Derde 
Rijk? Wat de gevolgen zijn van politieke terreur en wat de Holocaust werkelijk is? Of benieuwd 
naar het echte verhaal van helden en verzet? In dit programma beleef je het fenomeen oorlog 
en de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder. Ervaar je vanuit verschillende perspectieven wat 
de mens in oorlog doet, oorlog met de mens doet. Over nazi en ander geweld, van oorlog en 
genocide, toen en nu. 

In het realiseren van de leerdoelen zijn bezoeken aan Lieux de mémoire, plaatsen van 
herinneren en herdenken, prominente onderdelen in dit programma. Het gaat dan om 
slagvelden, musea, herinneringcentra, concentratiekampen en geheimzinnige locaties van 
Hitlers Derde Rijk... In de Minor komen naast kennisaspecten, wat betreft de Tweede 
Wereldoorlog en de Holocaust, ook psychosociale aspecten aan bod. Het verhaal van daders, 
slachtoffers en omstanders. Dat laatste is evenals het perspectief goed - fout een centraal 
thema in de cursus.         
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Programma 
Het super overzichtelijke programma wordt aangeboden periode A/B , vindt vooral 
plaats op de maandag en/of de dinsdag en is geschikt voor iedereen met 
belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog. Onderdelen zijn plenaire bijeenkomsten 
(10 EC), excursies Nederland (10 EC), excursies buitenland (10 EC).

Plenaire bijeenkomsten 
Hierin komen allerlei inhoudelijke aspecten van de Tweede Wereldoorlog aan bod. Het gaat 
hier naast op bijzondere wijze feitelijke kennisoverdracht ook om persoonlijke verhalen, 
over het onderwerp in de geschiedenis, beeldvorming in de media en actualiteit. Naast 
de interessante hoorcolleges die in een moordend tempo worden gegeven, zijn er 
indrukwekkende optredens van diverse gastsprekers (van onderduikers van toen tot 
veteranen van nu). Ook zijn er voordrachten van deskundigen, variërend van archeologen 
tot criminologen. De uitdrukking Een beeld zegt meer dan 1000 woorden, is zeker van 
toepassing wanneer het om oorlog gaat, film is daarom een belangrijk onderdeel in de 
plenaire sessies. Ook een theatervoorstelling is onderdeel van dit veelzijdige en boeiende 
programma. 

Een groot deel van de Minor vindt plaats op historische grond, op authentieke locatie. 
Je bezoekt verschillende plaatsen van belang in nazi Duitsland, de Tweede Wereldoorlog, de 
bezetting en de Holocaust. De meest indrukwekkende van deze serie excursies is het 
meerdaagse bezoek aan voor de nazi's prominente plaatsen in Duitsland. "De ervaring is 
toch veel completer en intenser als je op een bepaalde locatie staat en daarbij de verhalen 
van daders en slachtoffers hoort."

Doelen en toetsing 
De Minor draagt bij aan betekenisvol bewustzijn over de Tweede Wereldoorlog en de 
gevolgen ervan. Het accent tijdens deze Minor ligt deels op het verwerven van  kennis en 
inzicht, vooral via het opdoen van persoonlijke ervaringen. Ervaren, beleven, beseffen en 
opinievorming zijn sleutelbegrippen. Inhoudelijk is er een doorgetrokken en kritische lijn 
naar recentere conflicten en genocides. De 30 EC worden op heldere en eenvoudige wijze 
verkregen door de 3 onderdelen van elk 10 EC af te sluiten. Een groot deel van de Minor 
bestaat uit beleven en ervaren; het portfolio is het belangrijkste toetsinstrument.

Deze Minor draagt bij aan genuanceerde en betekenisvolle beeldvorming over de Tweede 
Wereldoorlog, vergroot historische empathie en hedendaagse bewustzijn. 

Excursies 

http://www.buchenwald.de/29/


Minor Tweede Wereldoorlog educatie 
Padualaan 97  3508 SB Utrecht  
www.tweedewereldoorlogeducatie.nl 
contact@tweedewereldoorlogeducatie.nl

Je bent in dit programma op een heel andere manier met onderwijs en de Tweede Wereldoorlog bezig 
dan je tot op heden gewend bent, zowel wat betreft vorm als inhoud. Het is een Minor die zich voor 
een groot deel buiten de muren van het klaslokaal afspeelt en waarin meer wordt behandeld dan de 
schoolboekjes durven.

De Minor is vanwege het gevarieerde en intense programma heftig maar bijzonder. Vanwege die 
bijzondere opzet en de kwaliteit van onderwijs is er ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. 

"Deze Minor was het beste halfjaar onderwijs dat 
ik binnen de Hogeschool Utrecht heb gekregen." 

"Ik vond de Minor indrukwekkend, 
interessant en intensief. Indrukwekkend omdat 
je zoveel te zien krijgt, intensief omdat je met 
veel kennis en emoties thuiskomt, interessant 
omdat je zoveel nieuwe en andere dingen over de 
oorlog leert", het programma was leerzaam en 
leuk, ook heftig."

"Belangrijk ook aan deze Minor was dat het 
verder ging dan alleen de Tweede Wereldoorlog, 
er werd ook aandacht gegeven aan recente, 
actuele problemen en conflicten."

"Een leerzame Minor, echt een eyeopener, de 
bijeenkomsten droegen veel bij aan de 
beeldvorming van de Tweede Wereldoorlog."

"De informatievoorziening via de website 
was helemaal top, je kon duidelijk zien wat je 
te wachten staat, de organisatie was goed,        
alles was vooraf duidelijk."

"Ik vond de Minor ongelooflijk indrukwekkend. 
Alle verhalen, inzichten en indrukken die ik heb 
opgedaan neem ik voor altijd mee." 

"Het is mooi om te zien hoe een half jaar je kijk op 
de geschiedenis, het heden en de toekomst heeft 
veranderd."

"Het programma was goed, elke week was het 
weer anders, een andere plaats, onderwerp, 
inkijk of discussie en ik vond alles ook zeer 
goed georganiseerd."

"Mijn verwachtingen vooraf zijn tijdens deze 
Minor duizend procent overtroffen."

http://www.tweedewereldoorlogeducatie.nl/
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