
KORT
UitJezelf ook voor vernieuwend Rotterdams erfgoedonderwijs

Wijnand Pijpers is een jongen van 18 jaar, als op 14 mei 1940 een kort en hevig bom-
bardement door de Duitsers wordt uitgevoerd. Dit bombardement verwoest nagenoeg 
de hele historische binnenstad van Rotterdam. Wijnand komt in verzet en vindt een 
eigentijds medium om hier uiting aan te geven. Centraal in deze verzetstories staat 
het stencilapparaat, waarmee hij en zijn lotgenoten hun boodschap, hun verzetskrant 
konden verspreiden, zoals hij dat nu ongetwijfeld met story’s op instagram zou doen.

Vanaf maandag 6 april tot en met 14 mei, 
de dag van het bombardement op 
Rotterdam, worden in 28 afleveringen, 
vanuit de lokale omroep open 
Rotterdam, instagram-stories gepost, 
op diverse sociale media. Gezamenlijk 
vormen deze de instagram-storie 
‘De Wacht’. Deze productie wordt 
gerealiseerd door Dive TV in 
co-productie met UitJezelf. 

Ter ondersteuning van deze serie biedt 
UitJezelf docenten in de bovenbouw P.O. 
en het voortgezet onderwijs een 
docenten(les) brief, om daarmee 
verdiepende klassediscussies te kunnen 
voeren. Samen met deze lesbrief zijn er 
ook stickerpakketten voor de leerlingen 
en andere geïnteresseerde 
Rotterdammers/ Rotterdamse instellingen 
kosteloos verkrijgbaar, en worden er op 
aanvraag GRATIS masterclasses 
verzorgd op V.O.-scholen.

Dit project wil jongeren, vanaf elf jaar, 
ervan bewust maken dat verzet om voor 
vrijheid op te komen van alle tijden is. 
Andre Pijnappel: “Ik vind het spannend 
om met deze nieuwe vorm van filmen, 
waarbij de hoofdpersonen als vloggers 
hun eigen instagramstories posten, een 
oorlogsfilm te maken. In tegenstelling 
tot de tegenhanger verzets-stories 
wordt de Wacht echt een Rotterdams 
verzetsverhaal. Justin van Dijk speelt 
Wijnand Pijpers. Het script is gebaseerd 
op het boek ‘Onze vaders in verzet’ 
van Aad Kosters en Pierre Pijpers, en 
verhaalt over een Rotterdamse verzets-
groep Naast Justin van Dijk vertolkt Britt 
Scholte een ondergedoken joods meisje. 
Zij is onder andere bekend van brugklas 
en GTST.

Geïnteresseerd? 
Ik vertel u er graag meer over.
Hugo Post.

Verzetsverhaal ‘De Wacht’ als instastory op open Rotterdam 
Komt Justin van Dijk ook bij uw school op bezoek?
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KORT VOORAF
Zoekt u een echt Rotterdamse in-
steek om aandacht aan (hedendaags) 
erfgoed en identiteitsontwikkeling te 
besteden? UitJezelf heeft daartoe  
twee mooie projecten met andere 
partners samen ontwikkeld: ‘De Wacht’ 
en ‘Delfshaven 400 jaar Komen en 
Gaan’. Deze 28 delige instagram storie 
De Wacht, verhaalt over een Rotter-
damse verzetsgroep in WOII, gericht 
op de bovenbouw P.O. en het V.O. en 
het educateve platform Delfshaven 
400 jaar Komen en Gaan. Richt zich 
op identiteits onderwijs van Delfshaven 
als pleister plaat voor migranten door 
de eeuwen heen. Verder is er in deze 
Kort UitJezelf nogmaals aandacht voor 
de subsidie die er onder andere voor 
VMBO-scholen is om het eigen cultuur-
curriculum uit te breiden. Ook nog even 
kort aandacht voor de nieuwe voorjaar-
scursussen die afgelopen week bij het 
Media Atelier Delfshaven zijn gestart.

Veel leesplezier,
Hugo Post.

Op woensdag 4 maart zijn de
voorjaarscursussen van MAD weer van 
start gegaan, met een achtweekse cursus 
animatie voor kinderen van de basiss-
chool. Deze cursus wordt aangeboden in 
samenwerking met Alejandra Huerta. De 
eindwerkstukken van deze cursus zullen 
dan ook verwerkt worden in de tentoon-
stelling M’bark die Alejandra in het kader 

van Delfshaven400 deze zomer zal ver-
zorgen. Jongeren en volwassenen kun-
nen bij MAD ook hun mediaskills ontwik-
kelen. Zo gaat er ook een cursus Beats 
maken van start, en start op donderdag 
19 maart de cursus ‘Webdesign with 
Wordpress’ (Engelstalig). Meer weten? 
Check www.mediaatelierdelfshaven.nl

Voorjaarscursus MAD van start 



Delfshaven 400 jaar Komen en Gaan
Begin mei zal UitJezelf een digitale leeromgeving presenteren in het kader van Delfshaven 400 jaar Komen en Gaan. 
In deze leeromgeving worden in ieder geval twee lesbrieven op diverse AVI-niveau’s opgenomen.

Afhankelijk van de financiering zal er ook 
een Engelstalige editie worden gereali-
seerd. 
U kunt volledig gebruik maken van deze 
lesomgeving. Als u daarvoor een toe-
gangscode aanvraagt, maakt u gelijk ook 
kans op een van de animatie-workshops 
die UitJezelf op diverse scholen samen 
met M’bark hoopt te gaan verzorgen. 

Geinteresseerd? Stuur dan direct nu 
even een mailtje aan 
pelgrim@uitjezelf.nu. Wij verwelkomen u 
graag als deelnemende/ geïnteresseerde 
school en informeren u met plezier over 
ons aanbod.

Het FCP heeft voor een periode van 
drie jaar een budget tot 50.000 euro per 
school of scholengemeenschap beschik-
baar, al dan niet projectmatig, cultuur- of 
mediaonderwijs in het curicullum te imple-
menteren. De school draagt zelf in deze 
periode minimaal eenzelfde bedrag bij als 
het gevraagde subsidiebedrag. Dit kan uit 
eigen middelen, bijvoorbeeld door eigen 
docenteninzet en door aanvullende finan-
ciering. 

Het is ook mogelijk om dit voorjaar een 
aanvraag  te doen en deze in het najaar 
direct op te starten danwel, dan nog vier 
maanden de tijd te investeren om het 
gezamenlijke cultuuraanbod vanaf janu-
ari 2021 op te starten.

UitJezelf heeft een uitgebreid netwerk 
van vakbekwame docenten op het gebied 
van media- en cultuuronderwijs en gaat 
graag met u het gesprek aan, hoe cultuur 
en media-educatie bij u op school 
geïmplementeerd kan worden. Bovendien 
begeleidt UitJezelf u bij de aanvraag van 
het budget, zodat u daar geen omkijken 
naar heeft.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden die 
samenwerking oplevert?

Mail info@uitjezelf.nu
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Uitjezelf erkend acceptant

Scholen in het voortgezet 
onderwijs kunnen met de CJP 
Cultuurkaart betalen voor 
activiteiten bij culturele organisaties. 
Aan de Cultuurkaart is jaarlijks een 
bedrag van minimaal € 5,- per leerling 
gekoppeld, beschikbaar gesteld door 
het ministerie van OCW. Hiervoor kunt 
u nu dus ook cultuuronderwijs bij 
UitJezelf (deels) via de
CJP-cultuurkaart financieren. Om zo 
cultuuronderwijs in het reguliere 
curriculum te integreren. 

FCP & UitJezelf maken cultuureducatie mogelijk op VMBO - VSO
samen een volgende stap zetten met cultuureducatie op uw school
Wilt u cultuureducatie bij uw op school verder ontwikkelen? Bijvoorbeeld om-
dat er nog niet écht sprake is van een doorgaande leerlijn in de huidige less-
en of omdat er een discipline nu niet aan bod komt, die de leerlingen missen? 
UitJezelf kan, als erkende culturele instelling, scholen bij de ontwikkeling van 
leerlijnen media en/of cultuuronderwijs ondersteunen. Dankzij de regeling 
subsidieregeling ‘Versterking cultuureducatie in het VMBO, VSO en Prakti-
jkonderwijs 2020-2022 verschaft het Fonds CultuurParticipatie (FCP) grotend-
eels het budget om dit te kunnen realiseren. UitJezelf ontzorgt, inspireert en 
faciliteert u daarbij.


