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INTRODUCTIE 

INLEIDING 

De Egyptische afdeling van het 

Rijksmuseum van Oudheden is bijzonder. 

Het is de grootste afdeling in het museum en 

één van de belangrijkste collecties op dit 

gebied ter wereld. 

Aan de hand van een introductie, een 

werkboek met onderzoeksopdrachten, een 

bronnentas met diverse materialen en een 

op te lossen puzzel, ontdekken de leerlingen 

de verhalen achter de voorwerpen in het 

museum. Verhalen over het opgraven, 

verwerven en beheren van die voorwerpen, 

maar natuurlijk ook over het gebruik ervan in 

het oude Egypte. Al doende maken uw 

leerlingen kennis met een aantal topstukken 

van de Egyptische collectie. Zo komen ze 

oog in oog te staan met het imposante beeld 

van Maya en Merit, maken ze kennis met de 

priester Anchhor en betreden ze de 

grafkapel van Hetepherachty. De les wordt 

actief afgesloten, de groepjes leerlingen 

geven elkaar korte presentaties over hun 

eigen Egyptische ‘topstuk’.  

DOELGROEP EN DOELSTELLING 

De museumles is ontwikkeld voor de 

onderbouw van het voortgezet onderwijs en 

hiermee willen we leerlingen laten ervaren 

dat een museum een leuke en leerzame plek 

is, maar ook dat elk voorwerp in het museum 

een eigen schat aan informatie te bieden 

heeft. Doel is de leerlingen kennis te laten 

maken met de Egyptische collectie van het 

museum en daarmee de tastbare 

overblijfselen van een cultuur die nog altijd 

enorm tot de verbeelding spreekt. 

De les sluit aan bij verschillende 

lesmethoden voor het vak geschiedenis en 

de leerdoelen van het leergebied ‘Mens en 

Maatschappij’. Zo staat de persoonlijke 

betrokkenheid van de leerling bij het ‘hoe en 

waarom’ van de voorwerpen centraal en 

wordt er veelvuldig gewerkt met bronnen. 

Binnen het programma is ook het 

bevorderen van sociale en praktische 

vaardigheden een belangrijk leerdoel. << 

BEZOEK AAN HET MUSEUM 

OPZET VAN DE MUSEUMLES 

De leerlingen worden in het museum 

ontvangen door een museumdocent. In een 

sfeervolle educatieve ruimte krijgen zij een 

introductie op het oude Egypte, de rijke 

geschiedenis en hoe de museumcollectie in 

Leiden tot stand is gekomen. 

In groepjes en gewapend met het 

opdrachtenboek, de bronnentas en de 

puzzel van het ‘topstuk’ gaan de leerlingen 

zelf op zoek naar de verhalen achter de 

voorwerpen in de Egyptische collectie. In 

maximaal elf groepjes bezoeken zij de 

begane grond van het museum. Er zijn elf 

thema’s; elk groepje start bij een ander 

thema. Wanneer een groepje een thema 

heeft afgerond, gaat het verder met het 

volgende thema. Het opdrachtenboek wijst 

hen daarbij steeds de weg. Afhankelijk van 

tijd en het niveau zullen de leerlingen tussen 

de 3 en 8 thema’s kunnen doorlopen. Het 

tweede thema dat de leerlingen tijdens hun 

bezoek aan de afdeling behandelen, heeft 

enige aansluiting bij hun ‘topstuk’ en de 

informatie die ze tijdens het maken van de 

opdrachten opdoen, kunnen ze gebruiken bij 

hun verhaal over het ‘topstuk’. 

Tijdens het maken van de opdrachten op 

zaal worden de leerlingen begeleid door hun 

docent(en), begeleiders en een 

museumdocent. 

Na afloop van het bezoek aan de afdeling 

vindt een actieve afsluiting plaats. Ieder 

groepje heeft op de afdeling ca. tien minuten 

de tijd gekregen om informatie te 

verzamelen over hun ‘topstuk’. Terug in de 

educatieve ruimte dienen ze deze aan de 

rest van de klas te presenteren.  

THEMA’S 

De leerlingen bekijken de Egyptische 

collectie met behulp van opdrachten, die 

vanuit verschillende werkvormen zijn 

opgezet en aansluiten bij meervoudige 

intelligenties. 

De elf thema’s waarmee de leerlingen aan 

de slag gaan zijn: 

Goden / Tempels / Priesters / Leven na de 

dood / Begraven / Mummies / Steen en 

Beeldhouwkunst / Grafmonumenten voor 

belangrijke ambtenaren / Beroepen aan het 

hof / Lezen en schrijven / Wetenschap  << 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

AAN DEZE MUSEUMLES KUNNEN 

maximaal 35 leerlingen deelnemen. 

Voorwaarde voor deelname is dat de school 

per tien leerlingen zorgt voor één volwassen 

begeleider, tot een maximum van drie 

begeleiders. 

De kosten bedragen €75,- per bezoek. Het 

totale programma duurt één uur en drie 

kwartier. De leerlingen ontvangen de 

opdrachten, bronnentas en een werkboek in 

het museum tijdens de introductie van de 

les.  

  

M A Y A  E N  M E R I T  
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De antwoorden op de gemaakte opdrachten 

kunt u vinden op www.rmo.nl/onderwijs. 

Het wachtwoord hiervoor ontvangt u met de 

bevestiging van uw reservering. 

WIJ VRAGEN U 

- Om de klas van tevoren in elf groepjes te 

verdelen. 

- Om zelf te zorgen voor potloden en 

gummen. 

Voor verdere vragen over uw bezoek kunt u 

contact opnemen met de Servicedesk van 

het museum: 071-5163163. << 

INTERESSANTE WEBSITES 

 

www.rmo.nl  

www.saqqara.nl/news  

www.schatgravers.nl  

www.rmo.nl/museumkennis 

www.geheugenvannederland.nl   

www.cultuureducatiegroep.nl 

www.archeos.nl 

www.njbg.nl  
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