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Nationaal Monument Oranjehotel
In september 2019 opent het Nationaal Monument 

Oranjehotel te Scheveningen haar deuren voor 
bezoekers. De permanente tentoonstelling vertelt over 
de geschiedenis van deze gevangenis, waar tijdens de 

Tweede Wereldoorlog meer dan 25.000 mensen 
gevangen hebben gezeten.

In opdracht van Stichting Oranjehotel is door 
Menno Woudt namens ProDemos het educatief 

programma ontwikkeld.
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Educatief Programma Oranjehotel
Het educatief programma van het Oranjehotel is 

speciaal ontwikkeld voor jongeren in het voortgezet 
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

De geschiedenis van het Oranjehotel leent zich goed 
voor het behandelen van verschillende thema’s met 

betrekking tot recht(sstaat), macht, vrijheid en verzet. 
Het Oranjehotel laat zien wat er kan gebeuren als de 

bevolking de bescherming van haar rechten en 
vrijheden verliest. 
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Leerdoelen Educatief Programma Oranjehotel
Het educatief programma van het Oranjehotel heeft als 
hoofddoel om leerlingen kennis te laten maken met de 

geschiedenis en de verhalen van de gevangenis.

Historische vaardigheden als standplaatsgebondenheid, 
het inleven in een andere tijd, en multiperspectiviteit, 

het ontdekken van verschillende kanten van de 
geschiedenis, vormen de rode draad in het educatief 
programma. Ten slotte worden er verbanden gelegd 

tussen de rechtsstaat toen en nu.
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Doelgroepen Educatief Programma Oranjehotel
Het educatief programma van het Oranjehotel is 

geschikt voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs,
in het kader van de lessen geschiedenis (‘Tweede 

Wereldoorlog’) of maatschappijleer (‘democratie en 
rechtsstaat’).

In het middelbaar beroepsonderwijs sluit het educatief 
programma aan bij burgerschap, in het bijzonder de 

politiek-juridische en sociaal-maatschappelijke 
dimensie.
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Werkvorm: De weg naar het Oranjehotel
Dit is een van de twee voorbereidende lessen in de klas.

De leerlingen krijgen in groepjes van twee of drie enkele 
foto’s en beschrijvingen, die met elkaar een tijdlijn 
vormen van het ontstaan van het Oranjehotel. De 

leerlingen moeten deze op juiste volgorde leggen. Door 
met elkaar te overleggen en door de gebeurtenissen in 
een chronologische volgorde te plaatsen ontdekken de 
leerlingen welke oorzaken en gevolgen ten grondslag 
hebben gelegen aan het ontstaan van het Oranjehotel. 
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Werkvorm: Strafbaar of niet?
Dit is een van de twee voorbereidende lessen in de klas.

In deze werkvorm staat de vraag centraal:  
waarom kwamen mensen in het Oranjehotel terecht? 

De leerlingen krijgen individueel of per tweetal een 
omschrijving. De leerlingen moeten beredeneren of dit 
strafbaar was; vóór 1940, en ná 1940, tijdens de Duitse 
bezetting. Zo ontdekken de leerlingen hoe de rechtstaat 

voor de Duitse bezetting functioneerde en hoe deze 
veranderde na de Duitse bezetting. 
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Oranjehotel: Het (rechts)staat of valt
Dit is het startonderdeel bij het bezoek aan het 

Oranjehotel.

Na een korte kennismaking en een introductiefilm 
speelt de begeleider samen met de leerlingen ‘Het 

(rechts)staat of valt’. Aan de hand van enkele 
waargebeurde voorvallen ontdekken de leerlingen 

welke kenmerken van een rechtsstaat wegvielen tijdens 
de Duitse bezetting. Door pinnen uit het speelbord te 

halen zien ze hoe de rechtstaat ‘valt’.
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Oranjehotel: Op pad met de dossiers
De leerlingen gaan in groepjes op pad door de vaste 
tentoonstelling van het Oranjehotel met een eigen 
dossiermap. Hierin staat één gevangene van het 

Oranjehotel centraal. Aan de hand van de plattegrond 
en enkele bewijsstukken (historische bronnen) 

beantwoorden de leerlingen vragen over de gevangene: 
waarom is deze opgepakt, hoe heeft deze de tijd in het 

Oranjehotel beleefd, en hoe is het afgelopen? 
Door de antwoorden in te vullen ontstaat een code, die 

uiteindelijk de afloop zal onthullen.
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Oranjehotel: Nabespreking
Aan het einde van het bezoek aan het Oranjehotel wordt 
klassikaal teruggeblikt. Elk groepje vertelt kort over de 

persoon die zij hebben gevolgd. Hierna is ruimte voor 
reflectie: welke verhalen hebben indruk gemaakt, en 

wat betekent dit nu nog voor ons? 

Tot slot mag elk groepje een boodschap achter laten aan 
de persoon die in hun dossier centraal stond. Al deze 

berichten worden verzameld in de gastenboeken.
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Werkvorm: Mensenrechten toen en nu
Met deze werkvorm kan in de klas worden 

teruggeblikt op het bezoek aan het Oranjehotel. 

Tijdens het bezoek aan het Oranjehotel hebben de 
leerlingen elk het verhaal van een gevangene gevolgd. 
In de afsluitende les kan hierop worden gereflecteerd 

door middel van een actueel voorbeeld. Ze ontdekken wat 
rechtsstaat en mensenrechten inhouden, in hoeverre 

deze ontbraken tijdens de Duitse bezetting, en in 
hoeverre deze in sommige landen nog altijd ontbreken.
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www.oranjehotel.org

Van Alkemadelaan 1258
2597 BP  Den Haag
info@oranjehotel.org

MEER INFORMATIE

Vragen over het educatief programma? 
mennowoudt@outlook.com


