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HELDEN AAN DE MAAS

OPDRACHT
 
Leerlingen onderzoeken een  
heldhaftige  gebeurtenis uit de 
geschiedenis van het Korps  
Mariniers, vellen hierover een  
oordeel & presenteren dit aan  
de rest van de klas.

“ HOI, IK BEN   
MAJOOR MAAS. 
HIER LEES JE 
ALLE INFO OVER 
HELDEN AAN DE 
MAAS. WEL ZO 
HANDIG!”

Helden en heldinnen zijn er in alle soorten en maten. Maar wat maakt iemand 
een held? Het Mariniers museum zit boordevol verhalen over dappere daden, 
moedige missies en biedt een inkijkje bij het Korps Mariniers. Een uniek 
venster op 356 jaar Nederlandse en Rotterdamse geschiedenis. Echter, wat 
maakt deze geschiedenis een bron van heldenverhalen? Verdient een held  
van toen nu nog steeds die titel?

VRAGEN OVER 
HELDEN AAN  
DE MAAS?
 
Afdeling Educatie Mariniersmuseum 

mail: educatie@mariniersmuseum.nl
telefoon: 010 - 412 96 00

VERHAAL
 
Dit is het vaandel van de mariniers. 
Hierop staan belangrijke momenten uit de 
geschiedenis van het Korps.

Wat maakt deze gebeurtenissen  bijzonder? Is  
er sprake van heldhaftigheid? Of juist niet?

In Helden aan de Maas bepalen  leerlingen 
zelf wat er op het vaandel komt. Ook wordt 
stilgestaan bij het thema heldhaftigheid,  
zowel vroeger als nu...

TIPS VAN  MICHIEL
Bespreek deze vragen  vooraf in de klas: 

•  Wanneer vind ik iemand een held?
•  Zou ik een held kunnen zijn?
•  Is een held voor iedereen hetzelfde?

PRAKTISCH
 
• Lesduur  90 minuten
• Leerlingen  Maximaal 30
• Begeleiders  Minimaal 2
• Domein  Erfgoed
•  Leerdoelen   Samenwerken, 

 onderzoeken, creatief 
ontwerpen & presenteren

•  Kosten   Vanaf €2,50 per leerling, 
begeleiding gratis



MARINIERSMUSEUM.NL

In het Mariniersmuseum  
Maak kennis met de wereld van het 
Korps Mariniers & de rol van mariniers 
in de wereld.

Meer informatie over lesprogramma’s:

WWW.MARINIERSMUSEUM.NL/NL/
BEZOEK/EDUCATIE

ONZE PROGRAMMA’S:

Museumtour
Ontdek de collectie van het  
Mariniersmuseum.

Kaping in de klas
Kruip in de huid van een moderne 
piraat.

Wat zou jij doen?
Ervaar de dilemma’s van een  
marinier op missie.

BENIEUWD WAT WIJ  
NOG MEER AANBIEDEN?


