
 

 

 
 
 
 
 
Aan allen die projecten in voorbereiding hebben voor educatie 75 jaar vrijheid  
 
Betreft: proces VWS-gelden educatie 75 jaar vrijheid 
 
 
Amsterdam, februari 2019 
   
 
Beste lezer,  
 
Vanwege de viering van 75 jaar vrijheid heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en 
Sport (VWS) voor de periode 2019-2020 €1,25 miljoen gereserveerd voor educatie over de Tweede 
Wereldoorlog. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 1 november 2018 heeft de staatssecretaris een 
aantal beleidsaccenten geformuleerd die rand voorwaardelijk zijn voor subsidietoekenning:     

• het verhaal van de Tweede Wereldoorlog moet worden verbonden aan waarden als 
rechtsstaat, democratie en vrijheid; 

• ook moeten educatieprojecten afgestemd zijn op de vraag en behoefte van leraren: dat 
vraagt per schooltype een specifieke aanpak; 

• educatieprojecten moeten van nationale betekenis zijn en een landelijk bereik hebben; 
• daarnaast dient er aandacht te zijn voor de geschiedenis van Nederlands-Indië; 
• ook dienen groepen bereikt te worden die tot nu toe niet of nauwelijks door het verhaal 

van WOII geraakt worden. Groepen zoals omschreven in het doelgroepenonderzoek van 
het voorjaar 2018;  

• versnippering van activiteiten moet worden voorkomen en activiteiten dienen zoveel 
mogelijk in samenwerking te worden georganiseerd.  

Voor het Lustrum worden veel initiatieven vanuit de samenleving verwacht. Om deze te 
coördineren is de Stichting 75 jaar Vrijheid opgericht. In een verkennende notitie van de Stichting 
75 Jaar Vrijheid, met als titel: “Nationaal educatief programma 75 jaar vrijheid” is de insteek van 
de verschillende educatieve partners op hoofdlijnen beschreven. Deze notitie is bijgevoegd (zie 
bijlage 1). 
 
Daarnaast vond op 13 november 2018 een expertmeeting over educatie plaats met 
vertegenwoordigers uit het WOII-educatie-veld. Tijdens deze oploop zijn criteria en suggesties 
geformuleerd voor kwalitatief goede educatieprojecten. Belangrijke educatieve onderwerpen die 
naar voren kwamen waren: 

• het wegvallen van de rechtsstaat in de Tweede Wereldoorlog;  
• de Holocaust;   
• nieuwe verhoudingen in de wereld.  



 

 

De input van de Stichting en de opbrengst van de experts is vervolgens verwerkt in het document 
Beleidscriteria Educatie. Deze notitie is bijgevoegd (zie bijlage 2). Hierin zijn algemene 
uitgangspunten en educatieve criteria beschreven. In de notitie staat bijvoorbeeld dat de 
projecten duurzaam en kwalitatief van hoog niveau moeten zijn. In de notitie wordt toegelicht 
wat hieronder verstaan wordt.  
 
Proces toekenning educatiemiddelen  
De Stichting 75 Jaar Vrijheid zal aan de hand van de in de beleidscriteria genoemde voorwaarden 
projectvoorstellen die bekend zijn bij de Stichting bekijken. En deze voor zover mogelijk in één 
alomvattend project samenbrengen en hiervoor één subsidieaanvraag ten bedrage van 1,25 
miljoen indienen bij het ministerie van VWS. Deze aanvraag zal bestaan uit een beperkt aantal 
deelprojecten met onderbouwde activiteiten. Voor deze vorm is gekozen om de administratieve 
lasten tot een minimum te beperken en om zo spoedig mogelijk te kunnen toekennen. Na 
subsidietoekenning door VWS zal de Stichting aan de betrokken partijen opdracht geven de 
respectievelijke deelprojecten uit te voeren. Voor de goede orde: noch het Nationaal Comité 4 en 5 
mei noch de Stichting 75 Jaar Vrijheid zal zelf aanspraak maken op deze subsidiegelden. 
 
Projectvoorstellen  
Zoals hiervoor gemeld heeft de Stichting een inventarisatie gemaakt van al aangemelde projecten. 
Wellicht zijn er nog partijen die een nieuw project willen aanmelden. Als uw project voldoet aan 
de randvoorwaarden en criteria kunt u tot 18 maart aanstaande uw project aanmelden bij de 
Stichting 75 Jaar Vrijheid. U kunt uw aanvraag digitaal sturen naar Dorothée Kaiser via 
dorothee.kaiser@vier75jaarvrijheid.nl. De projecten dienen op activiteitenniveau voldoende en 
transparant uitgewerkt te zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij een projectplan een volledig 
dekkingsplan met onderliggende offertes is bijgevoegd.  
 
De Stichting probeert in het uiteindelijke totale projectvoorstel van € 1,25 mln. zoveel mogelijk 
educatieve voorstellen of delen daarvan op zinvolle wijze met elkaar te combineren en 
versnippering van het beschikbare subsidiebudget te voorkomen.  
 
Wij hopen op een vruchtbare samenwerking. 
 
Met vriendelijke groet, namens de Stichting 75 Jaar Vrijheid, 
 

 
Marcel Wendrich,  
Coördinatie project 75 jaar Vrijheid  
 
 
 
 
 
Cc: Ministerie van VWS /Platform WO2 /Nationaal Comité 4 en 5 mei           



 

 

Bijlage 1    
                                                                                      
Een nationaal educatief programma 75 jaar vrijheid  
  
Inleiding  
De collectieve herinnering aan de Tweede Wereldoorlog is na bijna 75 jaar nog altijd stevig 
verankerd in onze samenleving. Ook onze tijd wordt gekenmerkt door wereldwijde conflicten en 
structurele onvrijheid. Het geloof in rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, vrijheid en democratie 
vraagt daarom van Nederland ook een internationale inspanning. Onder andere om deze reden 
participeren we in vredesmissies. Op Bevrijdingsdag staan we in ons land stil bij de 
verantwoordelijkheid voor de borging van vrijheid in binnen- en buitenland, nu en in de 
toekomst. Door deze koppeling wordt de Tweede Wereldoorlog onderdeel van een breder en 
actueler perspectief van vrijheid en vrede.   
  
De Tweede Wereldoorlog was een wereldwijd conflict waar mensenrechten en volkenrechtelijke 
verhoudingen op grote schaal werden geschonden. Zoals in zoveel conflicten in heden en verleden 
werden tijdens de Tweede Wereldoorlog belangrijke grondrechten en democratische vrijheden 
met voeten getreden. Door de herdenking van oorlogsleed, door de herinnering aan de Tweede 
Wereldoorlog levend te houden en stil te staan bij (on)vrijheid ontstaat het besef dat deze waarden 
van immens belang zijn voor een goed functionerende democratie. Daarnaast is het voor 
samenlevingen van belang om te beseffen dat er mensen zijn geweest die daarvoor inspanningen 
hebben geleverd en enorme offers hebben gebracht.  
  
In 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. In het hele land wordt stil 
gestaan bij het feit dat in Nederland al 75 jaar in vrijheid wordt geleefd. Allerlei organisaties zullen 
activiteiten hiervoor ontwikkelen. Op 6 juni 2019 zal D-day herdacht worden. Op 31 augustus 2019 
zal het Nederlands programma 75 jaar vrijheid van start gaan met een evenement waar de Slag om 
de Schelde en de bevrijding van Zuid-Nederland wordt herdacht en gevierd. De activiteiten 75 jaar 
vrijheid omvatten zowel herdenkingen, educatieve programma’s, kunst- en 
theatervoorstellingen, film- en muziekfestivals, debat en dialoog programma’s, 
vrijheidsmaaltijden, seminars, e.d.   
  
Stichting coördinatie 75 jaar vrijheid (S75V)  
 Ten behoeve van de coördinatie van dit lustrum hebben het vfonds en Nationaal Comité 4 en 5 
mei de Stichting coördinatie 75 jaar vrijheid opgericht. S75V heeft tot doel een betekenisvolle 
viering van 75 jaar bevrijding en vrijheid te bevorderen, waarbij de gehele Nederlandse 
samenleving wordt uitgenodigd mee te doen en aandacht wordt gevraagd voor de geschiedenis 
van de Tweede wereldoorlog en de vrijheid.   
S75V vervult de volgende taken:    

1. het coördineren en afstemmen van de verschillende evenementen en activiteiten die in het 
jubileumjaar plaatsvinden, zodat samenhang ontstaat en de inhoud van projecten wordt 
versterkt  

2. het voeren van een gezamenlijk communicatiebeleid ten aanzien van de te organiseren 
evenementen met als doel een uniforme uitstraling met een maximale bekendheid en 
bereik  

3. het adviseren van financiers, zoals vfonds, Rijksoverheid, provinciale en gemeentelijke 
overheden en andere fondsen, met betrekking tot projectaanvragen van derden in het 
kader van de viering van vijfenzeventig jaar vrijheid.  



 

 

S75V werkt intensief samen met het Platform WO2, waarin het NIOD, de SMH, de OGS, de SLRE 
en het NC 4 en 5 mei vertegenwoordigd zijn. De voorzitter van het Platform WO2 heeft ook zitting 
in het bestuur van S75V.   
  
Doelen S75V  
De overkoepelende ambitie wordt geconcretiseerd in vijf doelen:   

1. De samenleving kent de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, in Europa en 
Nederlands- Indië, de wereldwijde omvang en de impact daarvan op onze huidige 
samenleving.    

2. De samenleving hecht aan het belang van herdenken en vieren als collectieve moment om 
stil te staan bij de gruwelen van oorlog, Holocaust, onderdrukking en rechteloosheid waar 
ook ter wereld.   

3. De samenleving voelt zich verbonden met personen die onderdrukking en onvrijheid 
ervaren en ervaren hebben en voelt zich gestimuleerd zich in te zetten in om vrede, 
vrijheid, democratie en rechtsgelijkheid te versterken, voor nu en voor straks, voor hier en 
elders  

4. De verschillende bevolkingsgroepen die deel uitmaken van Nederland, voelen 
zich verbonden in de collectieve opdracht om betekenis geven aan de herinnering aan de 
tweede wereldoorlog, het herdenken van oorlogsslachtoffers en het vieren van onze 
vrijheid  

5. De samenleving waardeert en erkent de veteranen van toen en nu. Die waardering uit zich 
bijvoorbeeld in het dragen van de Witte Anjer, het bijwonen van veteranendagen en het 
beleven van de Invictus games die in april 2020 in Nederland gehouden worden.  

  
Inhoudelijk kader  
Om samenhang te creëren in het geheel van de activiteiten is een inhoudelijk kader geformuleerd. 
In het kader zijn criteria en randvoorwaarden geformuleerd om initiatieven te kunnen toetsen. 
Dit kader is voorbereid door S75V en vastgesteld in het bestuurlijk overleg van het Platform WO2. 
Dit dient ook om projecten die bij de financiële partners vfonds en VWS worden voorgelegd 
desgevraagd van advies te voorzien.  
  
Het inhoudelijk kader sluit aan bij het inhoudelijk beleid van het Platform WO2 dat opgericht is 
als uitvoerend vervolg op de commissie Cohen in opdracht van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het platform is een samenwerkingsverband van het NIOD 
Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen, de Stichting 
Musea en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route 
Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Deze activiteiten van het platform zijn verdeeld in vier 
domeinen:   
§  Kennis  
§  Musea en Herinneringscentra  
§  Educatie  
§  Herinneren, Herdenken en Vieren   
   
Het Inhoudelijk kader 75 jaar vrijheid is geen doel op zichzelf, maar veel meer een inhoudelijk 
accent binnen het bredere beleid zoals vastgesteld door het Platform. De lustrum jaren van 75 jaar 
vrijheid biedt extra mogelijkheden en kansen om nieuwe activiteiten een impuls te geven of 
bestaande activiteiten verder uit te bouwen. De organisaties buiten het platform en organisaties 
die actief zijn binnen en tussen de domeinen worden uitgenodigd om zelf met activiteiten te 



 

 

komen om 75 jaar vrijheid met elkaar kennis te delen, houding te begrijpen en gedrag te 
veranderen.    
 
Stand van zaken (per 1 november 2018)  

  
Coördinatie  
Inmiddels is een eerste beeld opgeleverd door de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid die de 
activiteiten inventariseert, categoriseert en coördineert. Initiatiefnemers zijn o.a. de provincies, 
de vier grote steden, de organisatoren van grote evenementen en de deelnemers aan de S75V. Maar 
ook allerlei particuliere initiatieven, groot en klein, rijp en groen.   
  
75 jaar vrijheid zal worden herdacht en gevierd in drie periodes. Internationaal zal 6 juni, als we 
stil staan bij 75 jaar D-Day, veel aandacht krijgen. In Nederland begint de eerste reeks activiteiten 
tussen augustus tot en met oktober 2019, gebaseerd op de bevrijding van zuidelijk Nederland, 
zoals de Slag om de Schelde en de operatie Market-Garden.  De tweede periode omvat de periode 
april en mei 2020 als we samen stilstaan bij de oorlogsslachtoffers tijdens de Nationale 
Herdenking en we samen de Nationale Bevrijding vieren. De derde periode heeft als hoeksteen 15 
augustus, de datum van de capitulatie van Japan en het einde van de Tweede wereldoorlog en in 
oktober 75 jaar Verenigde Naties.   
  
Inventarisatie, duiding en sturing  
De afgelopen maanden heeft S75V een inventarisatie gemaakt van de nu bekende projecten, zowel 
op het gebied van educatie als ook breder.  Er is ook een eerste duiding te geven aan de 
uitkomsten. Op sommige projecten kan daadwerkelijk sturing worden gegeven door 
verbindingen te leggen en organisaties met elkaar in contact te brengen zodat samenwerking 
ontstaat. We willen benadrukken dat dit een ‘ongoing proces’ is omdat m.n. boven de grote 
rivieren de activiteiten later op gang komen en er een nauwelijks een traditie is de feitelijke 
historische bevrijding te herdenken en te vieren. Er zijn diverse ‘witte plekken’ c.q. hiaten zijn te 
signaleren per onderwijssoort of type activiteit.  Momenteel vinden een aantal verbouwingen en 
vernieuwingen van oorlogsmusea plaats zoals Overloon, Oranjehotel, kamp Vught, Airborn, 
Groesbeek, Nijverdal, Kamp Amersfoort e.d.  75 jaar vrijheid is voor de overheid en het vfonds een 
momentum om extra middelen ter beschikking te stellen aan diverse oorlogsmusea. 
Samenvattend ontstaat het volgende beeld:  
 

• Er is in Nederland een groot draagvlak, betrokkenheid en creativiteit om het een 
onvergetelijk jubileum te maken. Er is in Nederland een omvangrijke en gedegen 
infrastructuur om de herinnering levend te houden: in alle gemeenten zijn lokale 4 en 5 mei 
comités, een professionele museale infrastructuur verenigd in de SMH en tientallen kleine 
‘musea’, 14 bevrijdingsfestivals, traditie van herdenkingen van oorlogsgetroffenen (zoals 
Holocaust-herdenking, Dachau-herdenking, Indië herdenking-Roermond), bijzondere 
historische momenten (zoals Slag om Arnhem, bombardement Rotterdam, Februaristaking) , 
e.d. Al deze instellingen zien mogelijkheden 75 jaar vrijheid betekenis te geven.   

  
• Er is een aantal groepen, locaties en fases in de bevrijding dat extra aandacht behoeft. 
Nederlanders met een migratieachtergrond verdienen bijzondere aandacht, evenals jongeren 
op het VMBO en MBO. De vier domeinen (herdenken en vieren, educatie, musea en kennis) 
worden niet evenredig vertegenwoordigd in de projecten. Vooral de domeinen kennis en (in 
mindere mate) educatie zijn minder pregnant aanwezig. Veel activiteiten vinden plaats in de 



 

 

provincies die in 1944 zijn bevrijd: Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Er 
gebeurt relatief veel in Den Haag en Amsterdam.  Deze dekking is verklaarbaar, maar verdient 
meer spreiding over Nederland. Ten slotte is de bevrijding van Nederlands-Indië een thema 
dat, vooral door zijn veelzijdige perspectief bijzondere aandacht verdient. Stichting 15 
augustus het Indisch Herinneringscentrum en het Nationaal Comité werken een aan 
bijzonder evenement, maar meer activiteiten op nationaal niveau zijn welkom.   
  
• Vaak worden projecten als educatief gekenschetst zonder dat ze dat zijn. Het bijwonen 
van jongeren of volwassen van een concert, theaterstuk of film is op zichzelf niet educatief. 
Het gaat er om of er een educatieve setting wordt gecreëerd waarin er door het aanleren of 
beïnvloeden van vaardigheden, houding en actie betekenis tot stand kan komen. Meestal is 
hiervoor een aanvullend educatief programma voor nodig. Dit ontbreekt bij veel educatieve 
projecten.  

  
• Om samenhang en herkenbaarheid te realiseren bij de in het vorige punt genoemde 
groepen, locaties en fases is regie noodzakelijk.  Dat begint bij het overtuigen van 
organisatoren op welke wijze projecten inhoudelijk kunnen worden aangelopen, maar ook 
actieve sturing in de concepten.    

  
Naast de inventarisatie van projecten door S75V is er ook een expertmeeting van educatieve 
experts georganiseerd door het Ministerie van VWS. Enerzijds is besproken welke educatieve 
behoeften er zijn en welke aanpak daarbij past. De aanwezigen concludeerden dat projecten een 
nationale uitstraling moeten hebben en betekenisvol moeten zijn. Ook moeten projecten duidelijk 
leerdoelen nastreven die aansluiten bij de educatieve visie van het Platform WO2.  Voorop staat 
hierbij dat er aandacht wordt besteed aan de buitenwerkingstelling van de democratische 
rechtstaat, een internationaal perspectief op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.  
   
Financiën  
Het overgrote deel van de activiteiten is lokaal georganiseerd en gefinancierd. Gemeentes spelen 
hierbij een stimulerende en ondersteunende rol. De projecten op provinciaal, regionaal en 
landelijk niveau kennen drie stromen van financiering. De eerste is de financiering door 
particuliere instellingen, partners en fondsen. Dat dekt meestal het grootste deel van de kosten. 
De tweede stroom bestaat uit bijdrages van de provincies. De derde stroom bestaat uit bijdrages 
van het vfonds en het ministerie van VWS (m.v. voor de activiteiten van het Nationaal Comité 4 en 
5 mei, bijdragen aan diverse Herinneringscentra en de nationale communicatiecampagne).  Het 
vfonds ondersteunt ook een aantal grote projecten zoals een festival in Normandië op 5 en 6 juni 
2019 en een speelfilm over de Slag om de Schelde. Het is vooral deze derde stroom die ons in staat 
stelt heel Nederland deelgenoot te maken van 75 jaar vrijheid.  
   
Extra impuls voor Educatie  
 Het Platform WO2 heeft de ambitie om voor 2020 een educatieprogramma te ontwikkelen met als 
doel alle kinderen en jongeren vanaf 10 jaar tot 21 jaar bewust te maken van het bijzondere 
jubileum, hen te laten weten waarom dat gevierd wordt en wat dit met hen te maken heeft.  Door 
het programma wordt vooral het belang van vrijheid en de verantwoordelijkheid die ook kinderen 
en jongeren daarvoor dragen benadrukt. Ook wordt de relatie van vrijheid nú met de Tweede 
Wereldoorlog tóén onder de aandacht gebracht. Nieuwe activiteiten moeten aansluiten bij de 
educatieve visie en inhoudelijk programma ‘Vrijheid verbindt’. Bij de te ontwikkelen activiteiten 
en producten wordt uiteraard rekening gehouden met de uitkomsten van het 



 

 

doelgroepenonderzoek* zodat ook de groepen worden bereikt die minder van huis uit betrokken 
zijn.    

  
Uit onderzoek weten we dat de belangrijkste informatiebron over de Tweede Wereldoorlog bij 
jongeren de verhalen zijn die ze van huis uit mee krijgen en wat ze er over op school leren. Op 
school zijn respectievelijk lesboeken, films, documentaires en het internet de belangrijkste 
bronnen. Dit geldt met name voor scholen waar de Tweede Wereldoorlog onderdeel is van het vak 
geschiedenis. In het primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs is dit het geval. Het 
relatief nieuwe vak burgerschap biedt volop kansen om de herinnering van de Tweede 
Wereldoorlog en het belang van vrijheid, democratie, rechtstaat, respect, e.d. op een positieve en 
handelingsgerichte wijze te behandelen. Vaak is het aansluiten bij burgerschap in het voortgezet 
onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs de enige mogelijkheid om de Tweede 
Wereldoorlog en vrijheid aan de orde te laten komen. In het MBO is 75 jaar vrijheid opgenomen in 
de ‘Burgerschapsagenda MBO 2017 – 2021’.  
  
De oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra zijn een belangrijke educatieve bron. Niet 
voor niets heeft de Staatssecretaris benadrukt dat elke kind éénmaal in zijn schoolloopbaan een 
oorlogsmuseum of een herdenking moet hebben bezocht. De focus in het primair onderwijs en in 
de musea ligt vooral op de lokale en nationale gebeurtenissen ten tijde van de oorlog. Er is veel 
aandacht voor de historische context van de Tweede Wereldoorlog en het verhaal van ‘de plek’ 
zelf. Het onderwerp bevrijding, vrijheid en burgerschap komt meer indirect aan de orde. Het 
lustrumjaar biedt daarom veel mogelijkheden om het begrip vrijheid en bevrijding meer aan de 
orde te stellen. Ook past deze focus goed bij het onderwerp burgerschap.   
  
Structurele en duurzame verankering  
De overdracht van kennis, houding en vaardigheden als het gaat om de geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog en de betekenis daarvan op het gebied van vrijheid, democratie en 
rechtstaat verloopt vooral via het onderwijs. Bestaande lesmethodes vormen daarbij het 
belangrijkste educatieve materiaal. Daarnaast zijn additioneel lesmateriaal en een bezoek aan een 
oorlogsmusea belangrijke aanvullingen op de bestaande methodes.   
 
Willen we op de lange termijn succesvol zijn met het borgen van het levend houden van de 
herinnering dan is het aansluiten bij bestaande methodes en bestaande docenten netwerken van 
groot belang. Het is primair de taak van het Platform WO2 (en partners) om deze structurele 
verankering te realiseren. De educatieve projecten die gemaakt worden in het kader van 75 jaar 
vrijheid kunnen een belangrijke impuls zijn om deze verankering te realiseren. Goede educatieve 
projecten bevatten daarom altijd een implementatieprogramma die aan deze borging bijdraagt.   
Bestaande of in opbouw zijnde professionele docentennetwerken op het gebied van burgerschap 
of geschiedenis moeten optimaal benut worden óók in het kader van 75 jaar vrijheid. Activiteiten 
gericht op uitgevers van onderwijsmateriaal zullen vanuit platform worden opgepakt. 
Deskundigheidsbevordering van docenten en samenwerking met lerarenopleidingen zijn 
onderdeel van meer duurzame verankering en borging.   
  
Primair onderwijs  
In het primair onderwijs wordt de basis gelegd voor het betekenis geven aan de geschiedenis van 
de Tweede Wereldoorlog. Belangrijk daarbij is de overdracht van kennis over de holocaust, het 
internationale karakter van de wereldoorlog, het buiten werking stellen van de rechtstaat en de 
verantwoordelijkheid voor de vrijheid waarin we nu leven.  De vakken geschiedenis c.q. 



 

 

wereldoriëntatie en burgerschap bieden veel mogelijkheden. Persoonlijke verhalen, b.v. via 
gastsprekers vormen een belangrijke brug tussen de geschiedenis enerzijds en de persoonlijke 
impact van oorlog anderzijds. 75 jaar vrijheid kan niet voorbijgaan aan het verlies van mensen en 
de impact die dat heeft gehad op gezinnen, families en bevolkingsgroepen.   
  
Voor het primair onderwijs bestaat een groot aanbod van additionele educatieve producten en 
activiteiten. Bestaande projecten kunnen beter ontsloten worden voor het onderwijs. Met het 4 en 
5 Mei Denkboek (NC) en de Anne Frank Krant (AFS) wordt meer dan 80% van het basisonderwijs in 
groep 7 en 8 afgedekt. Bovendien ontvangen de oorlogsmusea en herinneringscentra (SMH-+) veel 
groepen uit het PO. Projecten zoals Adopteer een Monument (NC en OGS) zorgen voor een 
overdracht van de traditie van Herdenken. Deze succesvolle producten en activiteiten kunnen in 
het lustrumjaar gebruikt worden om voor een extra impuls te zorgen.   
   

1. Ouder-project  
Uit het generatieonderzoek* weten we dat de socialisatie van kinderen thuis en in de directe 
leefomgeving van grote betekenis zijn als het gaat om de overdracht van de geschiedenis van 
WO2 en/of andere oorlogen. Uit onderzoek weten we ook dat als ouders hun kinderen 
meenemen naar herdenkingen, dit de beste manier is deze traditie over te dragen. Het aloude 
adagium ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ geldt ook hier.   
  
Voor ouders met een migratieachtergrond en die niet de oorlogsverhalen via de familie kunnen 
doorgeven, is het lastig om met hun kinderen te praten over de lessen die zij krijgen op school. 
Het platform WO2 zou samen met het onderwijs en ouderverenigingen ouders kunnen 
betrekken bij de doelstellingen van 75 jaar vrijheid. De mogelijkheid creëren (groot)ouders met 
hun (klein)kind of kinderen hierover in gesprek te gaan en samen een oorlogsmuseum te 
bezoeken. Daarmee ook recht te doen aan de diversiteit en de verschillende ervaringen en 
perspectieven in de samenleving. Deze vorm van intergenerationeel leren zou een geweldige 
uitdaging zijn voor de sector.  
  

2. Cultuur en expressie  
De overdracht van de herinnering aan WO2 gaat veelal via het vak geschiedenis c.q. 
wereldoriëntatie. De laatste jaren is in het PO het vak burgerschap verplicht en daardoor 
ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Wat ontbreekt is een aanbod op het gebruiken van de meer 
creatieve vakken om 75 jaar vrijheid te vieren. Dat kan zowel binnen de school als ook 
buitenschools. De verplichte vakken kunstzinnige oriëntatie, zoals muziek, tekenen en 
handvaardigheid en het bewegingsonderwijs, zoals gym- en sportlessen bieden volop 
mogelijkheden. Door samen iets te maken, te doen of te beleven wordt informatie vaak beter 
geïnternaliseerd dan alleen kijken en praten. Een mooi voorbeeld van een aantal jaar geleden is 
de tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen. Deze heeft veel scholen 
geïnspireerd zelf een tentoonstelling in de school te organiseren. De te realiseren 
tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s die door het NIOD in ontwikkeling is kan 
ook in scholen lokaal navolging krijgen. Er zijn projecten die hierop aansluiten, zoals theater 
‘Oorlogsgeheimen’ of de jongerenprojecten van ‘Theater na de Dam’. Deze of vergelijkbare 
projecten zouden in het kader van 75 jaar vrijheid gestimuleerd kunnen worden.   

  
  
 
 



 

 

Voortgezet onderwijs  
Scholen in het voortgezet onderwijs hebben te maken met kerndoelen maar hebben ook de ruimte 
om zelf inhoudelijke keuzes te maken in het onderwijsprogramma. De Tweede Wereldoorlog 
komt in de onderbouw bij elk type onderwijs aan de orde. Voorwaarde voor succes is aansluiting 
te zoeken bij het curriculum en een aantrekkelijk educatief aanbod te bieden. Internationale 
uitwisselingsprojecten kunnen bijdragen aan een breder perspectief op de geschiedenis.   
  

1. Docenteninspiratieboek en docentennetwerk  
Ervaring leert dat docenten zelf aan de slag willen met dit onderwerp en niet een kant en 
klaar product willen. Daarom is er, naar mening van de ‘educatieve experts’ , behoefte aan 
ondersteunend materiaal voor docenten. De Anne Frank Stichting, het Nationaal Comité 4 
en 5 mei (en enkele oorlogsmusea) willen een docenten-inspiratieboek maken met daarin 
voor verschillende doelgroepen en niveaus een aanbod om de Tweede Wereldoorlog en 
vrijheid te behandelen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan antisemitisme. Onderdeel 
van het project is het beschikbaar stellen van digitaal lesmateriaal, met mogelijkheden 
voor samenwerking met NOB (oorlogsbronnen). Het project beoogt tevens het opzetten 
van een landelijk docentennetwerk zodat ook de komende jaren het onderwerp geborgd 
wordt binnen het voortgezet onderwijs. Dit netwerk moet aansluiten bij reeds bestaande 
professionele docentennetwerken.   
 

2. Voormalig Nederlands-Indië (the Pacific war)  
De oorlog in Nederlands-Indië maakt deel uit van de Pacific War. Juist dit breder 
perspectief maakt het mogelijk het mondiale karakter van de Tweede Wereldoorlog onder 
de aandacht te brengen. De kennis over de gebeurtenissen rond de bevrijding van 
Nederlands-Indië en de consequenties hiervan voor de periode erna krijgt relatief weinig 
aandacht in ons onderwijs.    
 

3. In de eerste jaren van het VO kan bij het vakgeschiedenis worden aangesloten, daarna 
hebben weinig jongeren dit vak nog. Wel is het onderwerp burgerschap in alle 
schoollagen verplicht. Projecten op het snijvlak van geschiedenis en burgerschap zijn 
interessant, ook voor de mensen en maatschappijvakken.   

  
Middelbaar Beroepsonderwijs  
Het MBO is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Er zijn vele opleiding voor een sterk 
gedifferentieerde arbeidsmarkt. Ruim de helft van de MBO studenten volgt een opleiding op 
niveau 4. Ruim 20% van de studenten in het MBO heeft een niet-westerse achtergrond.  Daarbij 
gaat het ook om goed burgerschap en het bieden van gelijke kansen (burgerschapsagenda). Het 
vak burgerschap is volop in ontwikkeling en biedt veel kansen om 75 jaar vrijheid te agenderen. Er 
bestaan als een docentennetwerk burgerschap waarbij aansluiting gezocht kan worden. Gelet op 
de omvang van de doelgroep is een speciaal MBO-project waar alle initiatieven bij elkaar worden 
gebracht gewenst. Er zijn op dit moment diverse initiatieven die elkaar kunnen versterken, maar 
dat vraagt extra coördinatie vanuit het MBO zodat aansluiting bij de praktijk is gegarandeerd. 
Voorbeelden van deze initiatieven zijn de verschillende dialoog en debat-programma’s zoals 
vrijheidscolleges, filmprogramma's en het project 4 Free.   
  
4 Free  
SMH 40-45 en het Nationaal Comité 4 en 5 mei werken aan een gezamenlijk mbo- programma. Het 
4FREE magazine is het educatieve platform en vormt de basis voor 75 jaar vrijheid in het mbo. Een 



 

 

van de ambities van het project om op alle ROC’s een traditie te creëren om een vrijheidsmaaltijd 
te organiseren, een oorlogsmuseum te bezoeken en elk jaar aan de slag te gaan met 4 Free 
magazine en 4 Free digitaal. Dit project wordt al vanuit de reeds toegekende subsidie (vfonds) aan 
het NC gefinancierd.   
  
Hoger Beroepsonderwijs en universitair  
Er zijn nog relatief weinig projectenvoorstellen die zijn richten op Hbo’s en universiteiten. Er is 
een projectvoorstel dat met studenten van PABO's en mbo's Auschwitz naar Westerbork wil 
fietsen. Mogelijk dat ook studenten aan de lerarenopleiding hierbij betrokken kunnen worden.   
Er zijn een aantal projecten zijn te scharen onder de noemer: (internationale) conferenties. De 
Airborn Jeugdconferentie, de internationale conferentie ‘Bridge to the future’ en een (mogelijke) 
afsluitende event 75 jaar Verenigde Naties in de vorm van een Jongerenconferentie. Deze 
conferenties kunnen aanvullend zijn t.o.v. elkaar.  
 
Voor het HBO en Universiteiten zijn diverse debat en dialoog programma’s voorzien. De Balie in 
Amsterdam en de Vrijheidscollege ’s willen daar een rol in spelen. Het NIOD is direct na de oorlog 
opgericht en bestaat in 2020 75 jaar wat men met een groot wetenschappelijk congres wil 
larderen.    
  
Buitenschoolse educatie  
Educatie is veel breder van het formele leren op school. Het bereiken van jongeren (en hun ouders) 
kan ook via sportclubs, verenigingen, kerken of andere sociale verbanden. Tijdens vakanties 
bezoeken veel gezinnen oorlogsmusea of herinneringscentra.   
Het materiaal voor ‘ouders’ zou ook bruikbaar kunnen zijn voor nieuwkomers in onze 
samenleving. Het voeren van gesprekken over oorlog, vervolging, vrijheid en ontbreken van een 
rechtstaat is zeker voor deze groep van belang.   
  
Tenslotte  
S75V heeft veel activiteiten geïnventariseerd. Het merendeel van de projecten heeft  geen 
educatieve component. De educatieve-expert groep heeft een aantal projecten gedefinieerd en 
voorwaarden aangegeven waaraan projecten aan zouden moeten voldoen. Er is tevens 
gesignaleerd dat een samenhangend museaal aanbod nog ontbreekt. Zoals eerder gememoreerd 
zijn er in het voorjaar van 2019 diverse educatieve projecten te verwachten zowel van organisaties 
van het Platform WO2 als daarbuiten. Bij de toekenning van financiële middelen zal daar rekening 
gehouden moeten worden zodat er ook voor die initiatieven middelen beschikbaar zijn.   
  
Overzicht bijdrage Provincies en Grote steden aan 75 jaar Vrijheid.  
Algemeen. Onderstaand schema is een concept in ontwikkeling. Veel provincies en steden hebben 
weliswaar besloten het aangegeven budget in het overzicht te willen besteden, maar er is niet in 
alle gevallen ook dekking gevonden en een breed besluit genomen. Mede daarom kunnen er op 
grond van deze informatie geen detailconclusies worden getrokken. Tevens dient de informatie 
vertrouwelijk te worden behandeld.  
Wel is de tendens onmiskenbaar dat de vier grote steden en de twaalf provincies zeer veel belang 
hechten aan een indrukwekkende beleven van 75 jaar vrijheid in alles aspecten. In vrijwel alle 
gevallen is sprake van een overkoepelend projectplan, dat zowel is gekoppeld aan een politiek 
verantwoordelijke functionaris als ook aan een projectverantwoordelijke.  
Tot slot evident dat de provincies die in de geschiedenis van ons land het eerste zijn bevrijd ook 
het meest vergevorderd zijn bij de formulering van het projectplan, de financiële aspecten en de 



 

 

voorbereiding van de evenementen. Het betreft de provincies Limburg, Zeeland, Noord-Brabant 
en Gelderland.  
De provincie Zeeland. Het lustrumjaar 75 jaar Vrijheid start in Nederland met een 
publieksevenement op zaterdag 31 augustus 2019 in Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen. Dit 
evenement wordt georganiseerd door de provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei. Tijdens het programma staan de Slag om de Schelde en de 
daaropvolgende bevrijding van Zuid-Nederland centraal. Daarnaast vinden er vele kleinere 
evenementen plaats op lokaal en regionaal niveau. Het budget dat uiteindelijk door de provincie 
ter beschikking zal worden gesteld bedraagt circa 500.000 euro.  
De Provincie Noord-Brabant heeft de start van 75 vrijheid afgestemd met Zeeland. Brabant begint 
in Waalre op 9 september 2020 met een uitgebreid programma, Brabant-Remembers genaamd. 
Kernactiviteiten zijn o.a het optekenen van de geschiedenis van de bevrijding in 75 verhalen. Maar 
dit is slechts een deel van een myriade aan activiteiten. Het vfonds stelt maximaal € 5 miljoen ter 
beschikking voor de jaren 2018, 2019 en 2020. De provincie Brabant stelt daarnaast € 5,3 miljoen 
ter beschikking. Deze subsidie maakt het tevens mogelijk om ook voor de langere termijn 
materieel en immaterieel oorlogserfgoed voor een breed publiek toegankelijk te maken.  
De provincie Limburg. Het Comité 4 5 Mei is opgericht in juni ’18. Het plan is 75 jaar vrijheid via 
twee lijnen op te lopen. De provincie geeft iedere gemeente een (beperkt) geldbedrag teneinde 
extra aandacht te kunnen besteden aan 75 jaar vrijheid. Daarnaast wordt de bevolking gevraagd 
met projecten te komen die in 5 regio’s worden uitgevoerd. De nadruk ligt daarbij op innovatieve 
projecten, ontwikkeld vanuit de bevolking. Speciale aandacht wordt gegeven aan de bevrijding 
van het dorp Mesch door troepen uit de Verenigde Staten. Het budget bedraagt vooralsnog 
ongeveer 1,5 miljoen euro.  
De provincie Gelderland heeft van oudsher, vooral door de operatie Market-Garden, al een 
veelvoud van activiteiten binnen de Provinciegrenzen. Voor 75 jaar Vrijheid is Gelderland verdeeld 
in 5 regio’s, die zich globaal laten verdelen in de Airborne-regio (Arnhem en omstreken), het Rijk 
van Nijmegen, Rivierenland (de Betuwe), de Veluwe en de Achterhoek. De hoofdlijnen waarlangs 
de activiteiten zullen ontrollen zijn de operatie Market-Garden, het nog te ontwikkelen concept 
van de Liberty Talks (gedragen door Nijmegen) en de rol van de Canadezen.   
Daarnaast wordt specifiek aandacht besteedt aan de Jodenvervolging. In totaliteit bedraagt het 
benodigde budget circa 16 miljoen euro, waarvan 8 miljoen op te brengen door de gemeentes en 
provinciale fondsen, de overige 8 miljoen worden bijgedragen door de provincie en het vfonds. De 
exacte verdeling in momenteel nog onderwerp van onderzoek.  
De provincies Utrecht, Zuid-Holland en Friesland hebben inmiddels een projectorganisatie in het 
leven geroepen en zijn gestart met de ontwikkeling van concept-plannen. Hier zijn nog geen 
bedragen een te koppelen.   
De provincie Flevoland legt in 2019 een zwaartepunt bij de landelijke opening van de 
Bevrijdingsfestival, die in dat jaar in Almere zal plaatsvinden. Tevens zal er veel aandacht zijn 
voor de herinnering en berging van de zogenaamde ‘air crews’. In de provincie zijn nog een groot 
aantal plaatsen te vinden waar Geallieerde vliegtuigen zijn neergestort met mogelijk nog 
menselijke stoffelijke overschotten aan boord. Het budget is beperkt en zal enige tonnen aan 
euro’s bedragen.  
De provincie Overijssel heeft een projectfunctionaris aangewezen en heeft inmiddels een concept-
plan ontwikkeld. Naast activiteiten rond de Canadese begraafplaats in Holten wordt er de nadruk 
gelegd op herinnering en educatie. Het budget dat door de provincie ter beschikking zal worden 
gesteld bedraagt in het concept plan vooralsnog 1,5 miljoen euro. Met de provincies Drenthe en 
Noord-Holland zullen binnenkort de eerste gesprekken plaatsvinden.  



 

 

De provincie Groningen heeft inmiddels een concept-projectplan gereed. Het bestaat uit een grote 
diversiteit aan activiteiten, waaronder o.a. een sterke nadruk op educatie, in navolging van 
Noord-Brabant het vinden en vertellen van 75 verhalen en de bevrijding door de Canadezen. 
Daarnaast vindt ook in deze provincie (zoals overal) een Bevrijdingsconcert plaats. De totale 
begroting omvat een bedrag van 1.615.000 euro. Het voorstel is 500.000 euro bij te dragen door de 
provincie, 615.000 euro door de gemeenten, 250.000 euro door provinciale fondsen en overige 
sponsoren en 250.000 door de overheid c.q. het vfonds.  
Amsterdam is als hoofdstad uiteraard nauw betrokken bij een aantal evenementen met een 
landelijke uitstraling. Denko.a.  aan de 4 mei herdenking, het 5 mei concert op de Amstel en de 
Auschwitz-herdenking. Als stad specifiek kent Amsterdam reeds jaren een zelfstandige 
projectorganisatie met een eigen budget. Dit budget bedraagt circa 450.000 euro. Veel activiteiten 
zijn gericht op de buurten, maar enkele projecten hebben een brede werking, zoals het 
presenteren van huizen waarvoor de Joodse bewoners niet zijn teruggekeerd.  
Utrecht heeft de chef-kabinet van de burgemeester als contactpersoon aangesteld en is bezig met 
het ontwerpen van een project. Utrecht besteedt o.a. veel aandacht aan de bevrijding door de 
Canadezen en heeft het Nationaal Filmfestival binnen haar grenzen. Er is nog geen budget 
vastgesteld.  
Den Haag kent een aantal grote evenementen in het kader van 75 jaar bevrijding, zoals de 
Nationale Viering Bevrijding samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei met de 5 mei-lezing en 
aftrap Bevrijdingsfestivals in 2020, de Invictus Games (8 t/m 16 mei 2020), de Nationale 
Herdenking van de Capitulatie van Japan (15 augustus) en de herdenking van 75 jaar VN. 
Daarnaast heeft de stad een uitgebreid programma van kleinere evenementen met een diverse 
strekking. In totaal zal de Gemeente Den Haag voor al deze activiteiten (met zowel landelijke als 
lokale strekking) naar verwachting ruim 4 miljoen euro bijdragen.   
Rotterdam is nog in de ontwerpfase van een projectplan, de gesprekken hierover zullen 
binnenkort plaatsvinden met de programmamanager 75 jaar Vrijheid. Wel is duidelijk dat enkele 
sportactiviteiten behorende tot de Invictus Games in Rotterdam zullen plaatsvinden.  
De voorlopige conclusie luidt dat de lokale en provinciale overheden significant gaan bijdragen 
aan 75 jaar vrijheid, In dat opzicht is sprake van een structurele verandering ten opzichte van het 
jubileum 70 jaar vrijheid, toen minder sprake was van een collectief bewustzijn bij de provincies 
dat zij een belangrijke spelen bij het herdenken en vieren van onze vrijheid.  
  
p.s.  
De projecten uit de provincie zijn vaak gericht op evenementen en activiteiten en niet primair 
educatief van aard. Mogelijk is zijn er wel afspraken te maken met de provincie over aanvullende 
financiering als het gaat om educatie.  
 
  



 

 

Bijlage 2  
 
Beleidskader Project Vrijheid Verbindt 
 
Een educatieve impuls voor 75 jaar Vrijheid 2019-2020 
 
Inleiding 
In 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. In het hele land wordt 
stilgestaan bij het feit dat in Nederland in vrijheid wordt geleefd. Vele organisaties ontwikkelen 
hiervoor activiteiten. Een deel van deze initiatieven heeft een educatieve component. Het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is blij met deze initiatieven vanuit het 
fijnmazige netwerk van organisaties. Die initiatieven worden vaak ook regionaal gefinancierd, 
bijvoorbeeld door provincies en gemeenten en/of door fondsen, zoals het vfonds. 
 
Naast dit regionale en lokale netwerk zijn er ook organisaties die educatie over de Tweede 
Wereldoorlog en de gevolgen ervan nationaal onder de aandacht brengen. Vaak richten deze 
organisaties zich op het onderwijs en dan met name op het Primair Onderwijs. Staatsecretaris 
Paul Blokhuis van VWS wil deze nationaal georiënteerde educatie graag een extra impuls geven. 
Op 24 november 2018 stelde hij hiervoor bij de startbijeenkomst van het project 75 Jaar Vrijheid 
1,25 miljoen euro beschikbaar. Om deze gelden effectief en snel in te kunnen zetten heeft VWS het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei gevraagd met een projectvoorstel te komen, waarin educatieve 
prioriteiten in het kader van het lustrum worden benoemd en activiteiten worden voorgedragen. 
 
De staatsecretaris hecht aan betekenisvolle, substantiële en kwalitatief hoogstaande producten of 
activiteiten. Om te voorkomen dat activiteiten en middelen versnipperd raken wordt ervoor 
gekozen om een beperkt aantal grote activiteiten of producten in de vorm van deelprojecten te 
initiëren die maximaal bereik en een (nationale) impact hebben. Met betekenisvol wordt 
bijvoorbeeld bedoeld dat aandacht wordt besteed aan de vraag wat het begrip vrijheid betekent 
voor nu en de toekomst. Met substantieel wordt met name bereik en impact gedoeld. Impact op 
kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Bijvoorbeeld om te helpen bij het ontwikkelen van 
democratische vaardigheden en attitudes onder diverse doelgroepen. Het element kwaliteit 
spreekt in dit verband voor zichzelf.  
 
 
Het beleidskader van Project Vrijheid Verbindt 
 
Samenhang 
Met het oog op de vele initiatieven voor het Lustrum 75 jaar Vrijheid hebben het Nationaal Comité 
4 en 5 mei en het vfonds, met ondersteuning van het ministerie van VWS, de Stichting 75 Jaar 
Vrijheid opgericht. Het doel van de stichting is het coördineren en afstemmen van de vele 
initiatieven, het voeren van een gezamenlijk communicatiebeleid en het adviseren van mogelijke 
financiers van de activiteiten. Om dit goed te kunnen doen wordt intensief samengewerkt met het 
Platform WO2 en is een inhoudelijk kader vastgesteld om samenhang tussen de activiteiten te 
creëren.  
 
Inhoudelijk kader Stichting 75 Jaar Vrijheid 
Het inhoudelijk kader met de titel ‘Vrijheid verbindt’ is een belangrijk uitgangspunt voor het 
Project Vrijheid Verbindt. Kern van de initiatieven in het lustrum is het terugkijken op wat 75 jaar 



 

 

vrijheid Nederland en de wereld heeft gebracht en wat het betekent voor de toekomst. Activiteiten 
waarbij verbinding wordt gelegd tussen de geschiedenis van toen en de actualiteit nu, tussen 
ooggetuigen van de oorlog van toen en jongeren van nu en tussen Nederland en andere landen. 
Maar het gaat vooral ook over verbinding tussen mensen in de samenleving. Mensen die ondanks 
hun verschillen in vrijheid kunnen samenleven. 
 
Het beleidskader sluit aan bij het inhoudelijk beleid van Platform WO2. Dit platform bestaat naast 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei uit het NIOD instituut voor Oorlogs-, Holocaust en 
Genocidestudies, het Netwerk Oorlogsbronnen, de Stichting Liberation Route Europe, de 
Oorlogsgravenstichting en de koepel van oorlogs-en herinneringsmusea, de SMH 40-45. Het 
Platform WO2 heeft een referentiekader opgesteld. Hierin worden 8 thema’s benoemd die 
minimaal aan de orde zouden moeten komen wanneer de Tweede Wereldoorlog onderwerp is. 
Ook heeft het Platform WO2 een educatieve visie geformuleerd. Hierbij heeft het een van de acht 
punten als belangrijkste leidraad voor educatie genomen, namelijk het feit dat in de Tweede 
Wereldoorlog de democratische rechtsstaat werd afgeschaft.  
 
Expertmeeting 
Op 13 november 2018 heeft het ministerie van VWS educatieve experts uit het herinneringsveld 
bijeengeroepen. VWS heeft hen gevraagd naar hun visie op de ontwikkelingen ten aanzien van 
educatie in relatie tot dit onderwerp. En naar hun aandachtspunten, wensen en prioriteiten. De 
experts benadrukken dat educatie over herdenken, herinneren en vieren vooral boven tafel dient 
te krijgen wat de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog betekenen voor de periode daarna en 
voor nu. Ook geven ze aan dat een verbinding met het referentiekader van het Platform WO2 
essentieel is. Uit het referentiekader distilleren zij drie hoofdpunten: 

• het wegvallen van de rechtstaat in de Tweede Wereldoorlog; 
• de Holocaust   
• nieuwe verhoudingen in de wereld.  

 
Het wegvallen van de democratische rechtsstaat maakte willekeur, rechteloosheid en vervolging 
mogelijk in de Tweede Wereldoorlog. De Holocaust; de massa moord op Joden, Roma en Sinti is in 
omvang, uitvoering en impact zodanig dat het bijdraagt aan het ‘unieke’ karakter van het 
mondiale conflict. Ook de daar uit voortkomende wens om zoiets voor eens en voor altijd te 
voorkomen maakt dit tot een hoofdpunt. Onder de kop ‘nieuwe verhoudingen’ valt niet alleen de 
veranderde internationale rechtsorde na de oorlog, maar bijvoorbeeld ook de dekolonisatie van 
het voormalig Nederlands-Indië. Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog is tot dusverre een 
relatief onderbelicht onderwerp dat in algemene zin meer aandacht behoeft. 
  
Om recht te doen aan de geschiedenis, maar ook aan de diverse samenstelling van de 
samenleving, is een internationaal perspectief op de gevolgen van de oorlog volgens de experts 
onontbeerlijk. Zij vinden ook dat de educatieprojecten in het kader van 75 jaar vrijheid een 
landelijk bereik en een landelijke betekenis dienen te hebben. Daarnaast geven zij aan dat de 
educatieprojecten een relatie met het onderwerp burgerschap dienen te leggen. Inzicht verwerven 
in en ervaring opdoen met democratische vaardigheden achten zij van groot belang. De experts 
pleiten voorts voor educatieprojecten die duurzaam zijn. Dat wil zeggen: projecten die na het 
jubileum een vaste plek in het educatieve aanbod verwerven. De Stichting 75 jaar Vrijheid heeft de 
bevindingen van 13 november 2018 vervolgens in de notitie ‘Een nationaal Educatie Programma 75 



 

 

jaar vrijheid’ verwerkt. Ook deze notitie is input voor het beleidskader van het Project Vrijheid 
Verbindt. 
 
Doelgroepen 
Het bereiken van jongeren buiten school om is erg moeilijk en vereist voor alles creativiteit. Er 
dient vooral aangesloten te worden bij situaties waar jongeren toch al zijn. Bijvoorbeeld bij 
sportverenigingen of scouting, maar natuurlijk ook bij scholen. Het zou dan gaan om activiteiten 
die niet per se plaatsvinden op scholen, maar wel vanuit scholen worden gestart of gecoördineerd. 
 
Educatie is niet alleen iets voor kinderen en jongeren. De wens om kennis over te dragen, gedrag 
te beïnvloeden en aan te zetten tot gedragsverandering geldt voor iedereen. Uit verschillende 
expert-bronnen komt dan ook de oproep om bijvoorbeeld ouders meer te betrekken bij en te 
bereiken met educatie. En ook meer te focussen op doelgroepen die traditioneel moeilijker te 
bereiken zijn met de thematiek rondom herdenken, herinneren en vieren. Doelgroepen die hierbij 
meteen in het oog springen zijn bijvoorbeeld nieuwe Nederlanders. Maar ook mbo-studenten. De 
laatste groep krijgt geen geschiedenisles meer aangeboden en vormt tegelijkertijd een groot en 
belangrijk deel van de onderwijspopulatie met in totaal zo’n 500.000 studenten. En daarnaast dan 
nog de doelgroep van de zogenoemde ‘bankzitters’. Deze term komt uit het doelgroepenonderzoek 
dat het Platform WOII in 2017 uitvoerde en refereert aan de groep mensen die op zich wel 
geïnteresseerd is in het thema Tweede Wereldoorlog, maar zelf niet direct actief op zoek gaan 
naar informatie hierover.  
 
Onderwijsprojecten 
Het ‘Project Vrijheid Verbindt’ focust op activiteiten waarmee via het onderwijs grote 
doelgroepen kan bereiken. Immers: juist het onderwijs komt in contact met alle 
jongerendoelgroepen. Voor de leeftijdscategorie die naar het Primair Onderwijs gaat ligt de focus 
vooral op educatie binnen de ouder-kind relatie. Dit kan vanuit uit school worden aangedragen, 
maar zal zich vervolgens vooral buitenschools afspelen.  
 
Door het grote bereik van jongeren via de scholen is het niet nodig om een expliciet 
doelgroepenbeleid te voeren. Zo wordt ook vermeden dat groepen zich ongemakkelijk zouden 
kunnen voelen met de extra aandacht. In dit voorstel wordt daarom een mix van initiatieven 
voorgesteld voor de vier onderwijsniveaus in Nederland. De doelgroepen voor deze educatie-
initiatieven bevinden zich met name in de volgende onderwijs-categorieën:  
A. Primair Onderwijs (PO) 
B. Voortgezet Onderwijs (VO) en VMBO 
C. Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) 
D. Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). 
 
Verbinding tussen mensen tot stand brengen is een belangrijk uitgangspunt van ‘Project Vrijheid 
Verbindt’. Dit kan door de gezamenlijke geschiedenis te benadrukken. Soms is dit dichterbij dan 
men beseft. Doelgroepen die zich minder voor de Tweede Wereldoorlog interesseren, bijvoorbeeld 
omdat ze geen familie hebben die het toen zelf in Nederland heeft meegemaakt, kunnen toch 
betrokken worden door zichtbaar te maken dat de Tweede Wereldoorlog ook in het land van 
afkomst heeft gespeeld. Door de internationale, wereldwijde context van de oorlog te 
benadrukken is het makkelijker voor mensen van verschillende afkomst om zich bij de Tweede 
Wereldoorlog betrokken te (gaan) voelen.    
 



 

 

Samenwerking 
De verschillende grote producenten van nationaal educatief aanbod maken vaak producten vanuit 
hun eigen missie en invalshoek. En vanuit hun eigen expertise. Door het samenbrengen van de 
verschillende expertise kan meerwaarde ontstaan. Soms komt deze expertise ook van niet- 
nationale spelers, die via samenwerking eveneens een nationaal platform kunnen vinden. 
Dergelijke samenwerkingsverbanden met een nationaal bereik worden nadrukkelijk uitgenodigd 
bij te dragen aan het ‘Project Vrijheid Verbindt’. 
 
De te ontwikkelen producten zullen vooral uit additief materiaal bestaan. Juist daarom dient de 
prikkel voor docenten om het te gebruiken maximaal te zijn. Dit pleit voor materiaal dat enerzijds 
docenten ontzorgd en anderzijds de leerlingen op andere wijze aanspreekt dan strikt cognitief. 
Het materiaal dient bovendien goed aan te sluiten bij bestaande curricula en programma’s van 
lokale erfgoed instellingen. Samenwerking met dergelijke instellingen is daarom gewenst. 
 
Nederlands-Indië 
Bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben ergens in hun familieverleden banden met 
voormalig Nederlands-Indië. Toch zijn de gebeurtenissen in en net na de Tweede Wereldoorlog in 
het voormalig Nederlands-Indië bij een groot publiek niet goed bekend. Door hier aandacht aan te 
besteden wordt de internationale context en dimensie van het mondiale conflict beter zichtbaar 
en het doet bovendien recht aan de gebeurtenissen die zich daar hebben afgespeeld, ook na 1945. 
Het NIOD instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies doet momenteel een diepgaand 
onderzoek naar de dekolonisatie van het toenmalig Nederlands Indië. Een zeer complexe 
geschiedenis waarop veel verschillende visies bestaan. Het rechtdoen aan de vele visies, 
standpunten en perspectieven op dit onderwerp is van groot belang bij het onder de aandacht 
brengen hiervan. 
 
Algemene uitgangspunten 
 
Project Vrijheid Verbindt moet: 
• Een duurzaam effect hebben, zodat de resultaten ook na 2020 gebruikt kunnen worden bij 

reguliere activiteiten 
• Aanzetten tot nadenken over de toekomst van herdenken, vieren en herinneren 
• Aanzetten tot nadenken over het borgen van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog 

in de toekomst 
• Samenwerking bevorderen tussen verschillende organisaties en doelgroepen  
• Samenwerking tot stand brengen tussen verschillende domeinen en disciplines  
• Voor verbinding zorgen tussen initiatieven die elkaar inhoudelijk raken 
• Bestaande activiteiten verdiepen 
• Voor verbinding zorgen tussen heden en verleden 
• 75 jaar bevrijding en vrijheid ook voor nieuwe generaties betekenis geven 
• De dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen bevorderen 
• Gebruik maken van moderne strategieën en media 
• Multiperspectiviteit bevorderen en de internationale dimensie van de oorlog tonen. 
 
 
 
 
 



 

 

Educatieve uitgangspunten 
     

ü Het project draagt bij aan waardenoverdracht en aan dialoog op het gebied van de thema’s 
identiteit, vrijheid en uitsluiting, zeggenschap en verantwoordelijkheid en de verbinding 
tussen verschillende bevolkingsgroepen bevorderen     

ü Het project draagt bij aan het verbinden van het thema ‘buitenwerkingstelling van de 
rechtsstaat in WOII’ met actuele onderwerpen. Het draagt ook bij aan het thema 
‘Holocaust’ en aan het thema ‘nieuwe verhoudingen in de wereld na de WOII’  

ü Het project sluit aan bij curricula van scholen en bij programma’s van musea en 
herinneringscentra 

ü In het project wordt gebruikt gemaakt van verschillende (moderne) leerwijzen en 
kennisoverdrachtmethoden 

ü Binnen het project wordt samengewerkt met de docentendoelgroep en de verschillende 
producenten in de ontwikkeling en uitvoering ervan  

ü In het project wordt het referentiekader van Platform WO2 als uitgangspunt genomen of 
ten minste meegewogen. 

 
 
Kwaliteit en Duurzaamheid (van de deelprojecten) 
 
Kwaliteit 
Met kwaliteit in de context van educatieve producten en activiteiten wordt bedoeld dat deze 
voorzien zijn van haalbare en concrete pedagogische en didactische doelen. Vooraf moet worden 
benoemd welk leerrendement verwacht wordt van een activiteit en/of product en hoe dit bijdraagt 
aan het bereiken van de genoemde educatieve doelstellingen. Dit wordt beschreven op de 
gebieden: kennis, vaardigheden, attitude en (beoogd of gewenst) gedrag. 
 
Kennis dient op het niveau van de doelgroep aangeboden te worden en historisch correct te zijn. 
Ook moet de kennis aansluiten op het curriculum (indien daar sprake van is) van de 
desbetreffende doelgroep en bijdragen aan onderwijsdoelstellingen, bijvoorbeeld voor het vak 
geschiedenis of burgerschap. Kennis staat niet ten dienste van zichzelf, maar wordt aangeboden 
op een aantrekkelijke manier die de desbetreffende doelgroep in staat stelt een mening te vormen 
over een onderwerp.  
 
Het vormen van een mening, het onderzoeken van verschillende perspectieven, het werken met 
bronnen, het met elkaar bediscussiëren van de gevonden en aangeboden informatie zijn 
belangrijke vaardigheden.  
 
Inzicht in standplaats-gebondenheid en in onderliggende mechanismen in de geschiedenis en dit 
kunnen verbinden aan het heden zijn van groot belang voor het ontwikkelen van een houding tot 
onderwerpen uit de geschiedenis en het heden. Producten en/of activiteiten dienen bij te dragen 
aan het ontwikkelen van deze vaardigheden en het verwerven van deze inzichten en houding.  
Het vaststellen dat dit alles uiteindelijk ook leidt tot beoogd of gewenst gedrag is soms lastig, 
omdat dit zich vaak pas op langere termijn manifesteert. Op korte termijn kan bijvoorbeeld 
deelname aan een discussie, de bereidheid te luisteren of actief te worden voor een (politiek) doel 
een indicatie zijn.  
 



 

 

Voorwaarde voor kwaliteit is dat het in een behoefte voorziet. Daarom is het belangrijk om de 
beoogde doelgroepen te vragen of en waar die behoefte ligt en waar mogelijk te betrekken bij de 
ontwikkeling van producen of het organiseren van activiteiten. De doelgroepen dienen achteraf 
ook gevraagd te worden naar hun ervaringen, om zo vast te stellen of producten en activiteiten in 
de toekomst nog verder verbeterd kunnen worden. 
 
Duurzaam 
Duurzaamheid kan op twee manieren gestalte krijgen. Een product of activiteit is zodanig 
gemaakt of opgezet, dat het na realisatie ook in de toekomst (na 2020) ingezet kan blijven worden 
zonder dat daar telkens aanvullende financiële middelen voor nodig zijn. 
Duurzaamheid kan ook worden gezien als een effect van een product of activiteit dat ‘voortduurt’. 
Denk bijvoorbeeld aan activiteiten waar een vlekwerking vanuit gaat. Zoals ‘peer’ projecten 
waarin jongeren worden getraind die dan vervolgens zelf andere jongeren weten te bereiken. Het 
produceren van ‘formats’, waar anderen vervolgens (belangeloos) mee verder kunnen past hier 
ook goed bij. 
 


