
 

Docentenhandleiding  
Museumles ‘Archeoloog in een uur’ 
Bovenbouw primair onderwijs 
 
 

I. Introductie van het programma 

 
Introductie 
De afdeling Archeologie van Nederland in het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden is uniek, want nergens anders is een compleet overzicht van de archeologische 
geschiedenis van Nederland te zien. Met deze museumles lopen uw leerlingen langs een metershoog tijdpad 
door duizenden jaren geschiedenis. De leerlingen volgen dit pad van bodemvondsten en worden door de 
vroege prehistorie, de Romeinse tijd, de Vroege en Late Middeleeuwen en de Moderne tijd geleid. 
 
Tijdens deze museumles ontdekken uw leerlingen aan de hand van uitdagende opdrachten de collectie van de 
afdeling Archeologie van Nederland. 
In deze laagdrempelige, leerzame en stimulerende museumles wordt gebruik gemaakt van verschillende 
werkvormen, die aansluiten bij de verschillende vaardigheden en competenties van de leerlingen. De les is 
bedoeld om de leerlingen kennis te laten maken met de afdeling Archeologie van Nederland, het beroep 
archeoloog, het begrip archeologie en het museum als een leuke en leerzame plek. 
 
Doelgroep en doelstellingen 
Deze museumles is speciaal ontwikkeld voor de groepen 5,6,7 en 8 van het basisonderwijs.  
Door in groepjes de opdrachten uit het werkboekje te maken en tijdens het practicum de opdrachten uit te 
voeren, worden de leerlingen gestimuleerd en uitgedaagd om gericht de voorwerpen te bekijken, met elkaar te 
overleggen en keuzes te maken. Op deze manier doen de leerlingen nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten 
op. 
 
De museumles ‘Archeoloog in een uur’ heeft de volgende doelstellingen: 

- de leerlingen kennis te laten maken met het begrip archeologie en hoe archeologie bijdraagt aan onze 
kennis over het verleden; 

- de leerlingen kennis laten maken met het beroep archeoloog; 
- de leerlingen kennis laten maken met archeologische vondsten uit Nederland; 
- de leerlingen kennis laten maken met verschillende tijdsperioden, zoals de prehistorie, de Romeinse 

tijd, de Middeleeuwen en de moderne tijd en de daarbij behorende archeologische vondsten; 
- de leerlingen kennis laten maken met gebruiksvoorwerpen uit deze verschillende tijdsperioden; 
- de leerlingen kennis laten maken met diverse materiaalsoorten; 
- de leerlingen kennis laten maken en actief bezig te laten zijn met de dateren en sorteren van 

archeologische vondsten. 
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Aan de volgende kerndoelen wordt voorafgaand of na afloop op school en tijdens het uitvoeren in het museum 
van de museumles ‘Archeoloog in een uur’ aandacht besteed aan: 
 

Mondeling taalonderwijs 1,2,3 
 

Schriftelijk taalonderwijs 4,5,6 
 

Taalbeschouwing, waaronder strategieën 10,12 
 

Mens en meetkunde 33 
 

Mens en samenleving 37 
 

Natuur en techniek 44 
 

Ruimte 48,50 
 

Tijd 51,52,53 
 

Kunstzinnige oriëntatie 54,56 
 
De les ‘Archeoloog in een uur’ sluit aan bij de kerndoelen ‘Kunstzinnige oriëntatie’ en de kerndoelen ‘Tijd’ binnen 
het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en bij de tijdvakken ‘Jagers en boeren’, ‘Grieken en Romeinen’, 
‘Monniken en ridders’ en ‘Steden en Staten’. 
 
De les ‘Archeoloog in een uur’ kan dienen als inleiding, verdieping of afronding van de lessen geschiedenis die 
op school gegeven worden. De museumles kan ook gevolgd worden als onderdeel van een project, bijvoorbeeld 
binnen een project over het thema beroepen, waarbij het beroep archeoloog centraal zou kunnen staan. 
 
 

II. Bezoek aan het museum: op reis door de tijd 
 
Opzet van de museumles 
De museumles ‘Archeologie in een uur’ bestaat uit  drie onderdelen: een introductie, een bezoek aan de afdeling 
Archeologie van Nederland waar opdrachten gemaakt worden met behulp van een werkboekje en een 
afsluitend practicum. 
 
Uw klas wordt in het museum ontvangen door een ervaren museumdocent. In de educatieve ruimte vindt een 
korte introductie plaats over archeologie en over de afdeling Archeologie van Nederland.  
Daarna gaan de leerlingen in acht groepjes met de museumdocent, de leerkracht en de begeleiders naar de 
afdeling Archeologie van Nederland, waar zij met behulp van het werkboekje de geselecteerde 
museumvoorwerpen bestuderen. De vragen en museumvoorwerpen leiden hen door de verschillende 
tijdsperioden. Elk groepje begint bij een ander geselecteerd museumvoorwerp. Wanneer een groepje de vragen 
bij een museumvoorwerp heeft beantwoord gaan zij naar de volgende opdracht. In het werkboekje staat precies 
aangegeven waar zij de volgende opdracht kunnen vinden. 
Na afloop van het bezoek aan de afdeling Archeologie van Nederland gaan de leerlingen terug naar de 
educatieve ruimte. De museumles wordt actief afgerond met een practicum, dat uit twee onderdelen bestaat. 
De leerlingen maken hierbij kennis en zijn actief bezig met de begrippen dateren en sorteren van diverse 
materiaalsoorten van archeologische vondsten. Door het maken van de opdrachten uit het werkboekje tijdens 



 

het bezoek aan de afdeling Archeologie van Nederland, hebben de leerlingen deze begrippen al leren 
(her)kennen. 
 
Aan het eind van de museumles ontvangen de leerlingen een archeologendiploma. 
 
Thema’s 
De afdeling Archeologie van Nederland is chronologisch opgezet. Aangezien er in groepjes wordt gewerkt, zijn 
de startpunten over de afdeling verdeeld. Dit houdt in dat elk groepje in een andere tijdsperiode start. 
 
De leerlingen gaan de volgende museumvoorwerpen bekijken: 
 
Vroege prehistorie 
1. vuistbijlen   materiaal vuursteen 
2. visfuik   materiaal organisch/hout 
3. pot van bandkeramiek  materiaal aardewerk/klei 
 
Late Prehistorie 
4. Vorstengraf van Oss  materiaal goud, ijzer, brons, steen 
 
Romeinse tijd: 
5. mijlpaal   materiaal natuursteen 
 
Middeleeuwen:   
6. fluit uit terp   materiaal bot 
7. fibula van Dorestad  materiaal goud, sierstenen: almandijngranaat, parels, glas, email 
8. Vikingschat uit Wieringen materiaal zilver, aardewerk/klei 
9. schoolspullen  materiaal wol/vilt, leer, hout, perkament 
 
Moderne Tijd: 
10. bord met tekst   materiaal aardewerk/klei 
 



 

Voorafgaand aan het maken van de opdrachten uit het werkboekje moeten de leerlingen met elkaar bij elk 
voorwerp de volgende vragen bespreken én mondeling proberen te beantwoorden: 

1. wat zie je? 
2. hoe oud is het voorwerp? 
3. waar is het voorwerp van gemaakt? 
4. waar is het voorwerp voor gebruikt? 
5. waar komt het voorwerp vandaan? 

 
 
Praktische informatie 
Wij verzoeken u om, voordat u met de kinderen het museum bezoekt in een voorbereidende les op school de 
PowerPointpresentatie te bekijken en deze met de leerlingen te bespreken.  
Deze PowerPointpresentatie is te vinden op: https://www.rmo.nl/onderwijs/primair-onderwijs/museumles-
archeoloog-in-een-uur/. De leerlingen krijgen dan alvast een indruk wat er in het museum te zien is en wat het 
doel is van de les.  
Wellicht is het handig om de begeleiders, die met uw leerlingen mee naar het museum komen, enkele dagen 
voor het museumbezoek een korte uitleg te geven over de activiteit in het museum. Het is de bedoeling dat de 
begeleiders/sters een actieve rol hebben tijdens het bezoek aan de afdeling Archeologie van Nederland en het 
practicum. Tip: geef de begeleiders de link naar de website van het museum en deel deze praktische informatie 
met hen: www.rmo.nl  
 
De museumles kan met een groep van maximaal 35 leerlingen worden gevolgd. Voorwaarde is dat de school 
voor voldoende volwassen begeleiders zorgt, inclusief de eigen leerkracht een begeleider per 10 leerlingen. 
Verwacht u dat de leerlingen een intensieve begeleiding nodig hebben, dan is het raadzaam om voor een 
volwassen begeleider per groepje te zorgen. 
De leerkracht blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de leerlingen. Het is dan ook de bedoeling dat de 
leerkracht(en) en begeleiders vanuit school de museumdocent ondersteunen en helpen bij het draaien van de 
museumles. De leerkracht zorgt ervoor dat de museumdocent goed zijn werk kan doen en ziet er tijdens het 
werken op de afdeling Archeologie van Nederland en tijdens het practicum op toe dat de leerlingen rustig aan 
de slag gaan. 
 
De museumles duurt 90 minuten. De leerlingen ontvangen na de introductie in het museum een werkboekje. 
Het wachtwoord voor het antwoordenblad met de antwoorden bij de opdrachten op www.rmo.nl ontvangt u 
met de bevestiging van uw reservering. Het antwoordenblad is tevens bij de kassabalie van het museum 
verkrijgbaar.  
 
Wij vragen u:  
*Alvast op school, voorafgaand aan het museumbezoek, de klas in acht groepen te verdelen. Geef elke groep 
duidelijk een groepsnummer en zorg ervoor dat de leerlingen dit groepsnummer ook weten. Bij het maken van 
de acht groepen is het aan te bevelen om de groepen zo samen te stellen dat er een evenwichtige verhouding 
ontstaat. Wanneer de groepsindeling op school al bekend is, kan onnodige verwarring en tijdsverlies in het 
museum worden voorkomen.  
*Vooraf zelf een leerling aan te wijzen, die in een groepje de taak als groepsleider aan kan. De taak van deze 
groepsleider zal bestaan uit het leiden van de groep: het (voor-)lezen van de vragen, er voor zorgen dat de 
vragen en mondelinge gesprekvragen worden beantwoord en het verder volgen van de route over de afdeling. 
Wanneer u verwacht dat groepen niet zelfstandig de museumles kunnen volgen adviseren wij u om voor 
meerdere begeleiders te zorgen. 
*Om zelf voldoende potloden mee te nemen. 
*Er van te voren voor te zorgen dat de kinderen voldoende gegeten en gedronken hebben en naar het toilet zijn 
geweest. 
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Voor verdere vragen over uw bezoek kunt u contact opnemen met de Servicedesk van het museum: 
071-5163163 
 
 

III. Tip: extra informatie 
 
Populair wetenschappelijke boeken 

• ‘Toen leefden kinderen zo: In de prehistorie’ door Pierre Pelot (NBD/Biblion, 2014) 
• ‘Het dagelijks leven in de tijd van de prehistorie’ door Mike Corbishley, T. Dijkhof en Ian Thompson 

(Corona, 1996) 
• ‘Bij de steentijdmensen’ door C. Holtei (Cyclone, 2008) 
• ‘Weet jij alles over de oertijd?’ door Jan Paul Schutten (Zwijssen, 2010) 
• ‘Zo was het: bij de Vikingen’ vertaling door Margot Reesink, eindredactie door Albert Wittveen (De 

Hoeve, 1991) 
• ‘Ooggetuigen: Middeleeuwen’ door Andrew Langley (Standaard, 2000) 
• ‘Zo leefden men in Middeleeuws Europa’ door Neil Grant en Susan Kelly (De Lantaarn, 2002) 

 
Tip: Leerlingen kunnen zelf een boek over een bepaalde tijdsperiode of onderwerp aanvragen bij de bibliotheek 
en deze meenemen naar school, zodat er een tijdelijke bibliotheek cq boekenhoek in de klas kan worden 
ingericht. 
 
Websites 

• www.rmo.nl  - o.a. pinterest, waarop knutselideeën te vinden zijn  
• www.archeologieopdekaart.nl/  
• www.rmo.nl/museumkennis/  
• www.njbg.nl 
• www.canonvannederland.nl/  
• www.schooltv.nl 
• www.awn-archeologie.nl  

 
 
Lesideeën  
 

• Geschiedenisles 
De museum les ‘Archeoloog in een uur’ kan worden gevolgd als inleiding, aanvulling of verdieping van 
de geschiedenislessen die op school worden gegeven. De les kan worden gebruikt als onderdeel van 
bijvoorbeeld een project met als thema beroepen, waarbij het beroep archeoloog centraal kan staan. 
 

• Onderdeel van een project 
De les kan worden gebruikt als onderdeel van bijvoorbeeld een project met als thema beroepen, waarbij 
het beroep archeoloog centraal kan staan. 
 
De les kan ook onderdeel worden van een project met als thema beroepen uit het verleden, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de museumvoorwerpen. De nadruk kan dan komen te liggen op het beroep, 
de materiaalsoorten waar de voorwerpen van zijn gemaakt en de gereedschappen die men nodig had 
om deze voorwerpen te maken (eventueel in vergelijking met de manieren waarop voorwerpen 
tegenwoordig worden geproduceerd en de materialen die wij tegenwoordig gebruiken). Beroepen die 
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ter sprake kunnen komen zijn o.a. smid of edelsmid, houtbewerker, pottenbakker, boer, schoolmeester, 
muzikant of troubadour. 
 
Wanneer het bezoek aan het museum een onderdeel is of wordt van een project over het beroep 
archeoloog kunnen de leerlingen de opdracht krijgen om gedurende een week in hun omgeving te 
zoeken naar voorwerpen die op straat liggen. Bijvoorbeeld op de route van huis naar school of tijdens 
een bezoek aan het bos, het strand, in de winkelstraat. Laat de leerlingen de voorwerpen die ze 
gevonden hebben meenemen naar school en laat ze een beschrijving op een vondstkaartje maken. 
Daarop moeten ze noteren waar het voorwerp is gevonden, waarvan het is gemaakt, waarvoor het is 
gebruikt en hoe oud het ongeveer is. Na een week kunnen alle vondsten tijdens een kringgesprek 
getoond en besproken worden. Er kan gezamenlijk een ordening in worden aangebracht, waarbij de 
voorwerpen op ouderdom, materiaalsoort of gebruik worden gegroepeerd. 
In de klas kan een tentoonstelling worden gemaakt van deze voorwerpen. Maak dan bijvoorbeeld een 
opstelling van ‘vitrines’ of een stelling van planken waarin of waarop de voorwerpen worden getoond. 
De kinderen schrijven bij hun eigen voorwerp een tekstbordje met interessante informatie. 
NB wanneer de leerlingen een week lang in hun omgeving zoeken naar voorwerpen kan een koppeling 
worden gemaakt met zwerfvuil en milieubewust omgaan met afval. 
 

• Materiaalkunde 
Tijdens de museumles wordt aandacht besteed aan verschillende materiaalsoorten. 
In de klas kan een overzichtstafel worden gemaakt waarop verschillende materiaalsoorten (eventueel 
verzameld door de leerlingen zelf), onderverdeeld in verschillende categorieën, tentoongesteld worden. 
Zoals: 
 
metaal: ijzer, tin, brons, zink, goud, zilver, koper 
natuurlijke materialen: bot, hout/takken (vb. wilg), leer, natuurlijk touw, schelp, parel, barnsteen 
onder natuurlijke materialen vallen ook verschillende steensoorten: vuursteen, leisteen, zandsteen, 
graniet, marmer 
edelstenen: robijn, granaat, diamant, jade, bergkristal 
stoffen: katoen, wol, zijde, linnen 
overig: glas 
 
Een andere mogelijkheid, die als activiteit kan worden gedaan tijdens een project over het beroep 
archeoloog zou een scherven- restauratieopdracht kunnen zijn. Koop in een kringloopwinkel bekers, 
borden, schalen die er ‘oud’ uitzien. Sla deze voorwerpen (zelf) voorzichtig kapot en gooi de scherven 
daarna in een grote bak. (Let wel op scherpe randen.) De leerlingen sorteren eerst alle scherven op 
materiaal, vorm of kleur en plakken deze daarna met afplakband/tape weer aan elkaar.  Deze opdracht 
kan worden uitgevoerd in wisselende kleine groepjes leerlingen, zodat alle leerlingen voldoende tijd 
hebben om deze opdracht uit te voeren.  
 
Wanneer er een project is over het beroep archeoloog kan een ‘echte’ archeoloog uitgenodigd worden 
in de klas. Op de websites van Erfgoedhuizen per provincie of provinciale depots kan hierover meer 
informatie verkregen worden.  
Bijvoorbeeld: 
www.erfgoedhuis-zh.nl voor de provincie Zuid Holland 
www.scez.nl voor de provincie Zeeland 
www.nmferfgoedadvies.nl voor de provincie Noord Holland  
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Er kan ook een beroep worden gedaan op de AWN, de vereniging van vrijwilligers in de archeologie. 
Deze vereniging heeft afdelingen verspreid door heel Nederland. Vrijwilligers van de AWN kunnen 
informatie geven over archeologie en komen soms op bezoek in de klas. 
Informatie via:  
www.awn-archeologie.nl  
 

• Schrijven, tekenen en handvaardigheid 
Geef de leerlingen na afloop van het museumbezoek in de klas de opdracht om hun mooiste of 
interessantste museumvoorwerp te omschrijven en te laten beargumenteren waarom dit hun favoriet is. 
Deze opdracht kan ook worden gekoppeld aan een les handvaardigheid/tekenen (in het kader van het 
thema beroepen, bijvoorbeeld: kunstenaar, beeldhouwer, schilder, goudsmid, houtbewerker). Welk 
museumvoorwerp vond je het mooist en verbeeld dit met behulp van hout, klei, zilver-, goud-, gekleurd 
papier, ‘waardeloos’ materiaal, kurken, kralen, verf etc. 
Maak daarna een tentoonstelling in de klas van alle gemaakte handvaardigheidsproducten en/of verf-
krijttekeningen. 

 
Een andere taal/schrijfopdracht: je leeft in de prehistorie. Je stapt in de kano en gaat varen. Bedenk wat 
je allemaal beleeft op het water, waarom je gaat varen, wat je meeneemt, wat je tegenkomt, wanneer je 
weer naar huis gaat, hoe je huis eruitziet, wie er nog 
meer wonen etc. Laat de leerlingen een tekening bij hun 
verhaal maken. 
 
Zoals in de power point wordt aangegeven brachten de 
Romeinen niet alleen nieuwe materialen en technieken 
naar onze streken, zo ook de schriftcultuur, die hier nog 
onbekend was. 
 
Ons alfabet is van het Romeinse alfabet afgeleid en ook Romeinse cijfers gebruiken we soms nog. Op 
internet zijn voorbeelden te zien van dit Romeinse schrift en deze cijfers. Geef de leerlingen een 
voorbeeld en laat ze hun eigen naam schrijven met deze Romeinse letters of hun geboorte jaar en 
leeftijd met behulp van Romeinse cijfers. Ook kan een (reken-)les gegeven worden waarbij Romeinse 
cijfers gebruikt worden. 

 
Middeleeuwse letters zien er weer anders uit. Ook hiervan zijn op internet voorbeelden te vinden. 
Laat de leerlingen voorbeelden zien. Net als bij de vorige opdracht kunnen de leerlingen weer hun naam 
naschrijven. 
Een heel ander schrift is het schrift dat de Vikingen hanteerden. De Vikingen, een bevolkingsgroep die 
in de vroege middeleeuwen tijdelijk aanwezig was in ons land( al dan niet om te handelen of om 
rooftochten uit te voeren) hanteerden het runenschrift. Ook hiervan zijn op internet voorbeelden te 
vinden. Laat de leerlingen dit runenschrift zien en bespreek met elkaar de verschillen en 
overeenkomsten met ons schrift. Ook hierbij kan een schrijfopdracht bedacht worden. 

http://www.awn-archeologie.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjciYaFv5zTAhWLnRoKHcgbCAYQjRwIBw&url=http://www.alblasserdamsnieuws.nl/wordpress/tag/archeologie/&bvm=bv.152180690,d.d2s&psig=AFQjCNEjbv7j6NHoUGQY4JjvDeC8URTBJg&ust=1492003156428494�
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Vikingen - runenschrift 

 

           

• Muziekles 
Naar aanleiding van het museumvoorwerp de middeleeuwse fluit, gemaakt van het bot van een zwaan, 
kan tijdens een muziekles nagedacht worden over muziek in de middeleeuwen. Hoe zou dit geklonken 
hebben, welke andere muziekinstrumenten zouden er gebruikt zijn, bij welke gelegenheden werd er 
muziek gemaakt enz. Via diverse websites kan men hierover meer informatie vinden of middeleeuwse 
muziek beluisteren. 
 
Suggesties:  
https://muzieklesopschool.com/bovenbouw, 
www.digischool.nl/mu/leerlingen/geschiedenis/middeleeuwen/instrumenten.htm, 
www.deblauweschuyt.nl,  
www.emap.eu European Music Archaeology Project  
of via YouTube met als zoekopdracht ‘middeleeuwse muziek’, o.a. Datura. 
 

• Boekenkist 
In relatie tot het museumbezoek kan in de klas een boekenkist worden samengesteld met informatieve- 
of leesboeken, die gaan over verschillende tijdsperioden.  
Zie eerder genoemde suggesties. 
Bibliotheken kunnen misschien helpen met het samenstellen van een boekenkist over het thema 
“archeologie” en/of verschillende tijdsperioden. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-osbeoqTVAhWL0RoKHR5jDjsQjRwIBw&url=http://www.latium.nl/index.php?id%3D122&psig=AFQjCNFNNHzLAaCpOi7gdvIhJKRS1cL9tQ&ust=1501066457303466
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjprvXOo6TVAhWEORoKHQb0CXYQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/558305685039003997/&psig=AFQjCNFhL5fL3Bdd_raHCs1VsYcxp2NRFw&ust=1501066748926207
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://fontsi.com/wp-content/uploads/2013/09/Viking-Middle-Runes-font.jpg&imgrefurl=http://fontsi.com/viking-old-norse-runes/&docid=heBuyx7GxIYwaM&tbnid=ZVvYNNEgQEgtBM:&vet=10ahUKEwil5Lako6TVAhWCOhoKHeLEBUAQMwhYKCYwJg..i&w=834&h=276&bih=788&biw=1536&q=afbeelding%20viking%20runene&ved=0ahUKEwil5Lako6TVAhWCOhoKHeLEBUAQMwhYKCYwJg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://lh3.googleusercontent.com/-nvVYTJ6CNTU/UyYe2g3SZ6I/AAAAAAAByfU/SCJO3onn7BE/s400/DSCN9573.JPG&imgrefurl=https://sites.google.com/site/paalberingen/home/sint-jan-de-doperkerk/romeinse-cijfers&docid=MRcsesaJSDmS3M&tbnid=pE2is0VJwOOCVM:&vet=10ahUKEwjA24Pbs6TVAhUCL1AKHepgBOkQMwiXAShTMFM..i&w=400&h=175&bih=788&biw=1536&q=romeinse%20cijfers&ved=0ahUKEwjA24Pbs6TVAhUCL1AKHepgBOkQMwiXAShTMFM&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://images5.images-speurders.nl/images/15/1503/150343645_1_big.jpg&imgrefurl=http://www.speurders.nl/overzicht/woninginrichting/klokken/acryl-wandklok-45-5-cm-romeinse-cijfers-150343645.html&docid=u83ShrjnG8HLbM&tbnid=shaZU-AwvbR3wM:&vet=10ahUKEwjA24Pbs6TVAhUCL1AKHepgBOkQMwifAShbMFs..i&w=400&h=400&bih=788&biw=1536&q=romeinse%20cijfers&ved=0ahUKEwjA24Pbs6TVAhUCL1AKHepgBOkQMwifAShbMFs&iact=mrc&uact=8
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUkZ2UtaTVAhXHL1AKHUe3CiwQjRwIBw&url=http://meesterfrank-groep5.yurls.net/nl/page/745064&psig=AFQjCNFcPHtkb74KAhRsJtrm_xSyb-xxXA&ust=1501071092328313
https://muzieklesopschool.com/bovenbouw
http://www.digischool.nl/mu/leerlingen/geschiedenis/middeleeuwen/instrumenten.htm
http://www.deblauweschuyt.nl/
http://www.emap.eu/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.deflierefluiter.eu/assets/images/dou_de_flierefluiter.jpg&imgrefurl=http://www.deflierefluiter.eu/html/muziek.html&docid=wB1UYXrEWd-2ZM&tbnid=0c06qeVwKdUmwM:&vet=10ahUKEwjq2IKNwJzTAhUCrxoKHRxPAAw4yAEQMwhFKEAwQA..i&w=219&h=265&bih=788&biw=1536&q=archeologie muziek middeleeuwen&ved=0ahUKEwjq2IKNwJzTAhUCrxoKHRxPAAw4yAEQMwhFKEAwQA&iact=mrc&uact=8�


 

Voor leerlingen die meer uitdaging aan kunnen zouden boeken (met een eenvoudige tekst) in het 
Engels of Frans aangevraagd kunnen worden. Voorbeelden zijn op internet te vinden, bijvoorbeeld  
-‘Archaeologists dig for clues’ door Kate Duke  
-‘Les Vikings’ door G. Ludwig of Le Moyen Age door E. Paroissien/Y. Lequesne.  

 



 

• Suggesties voor een kringgesprek 
Bespreek tijdens een kringgesprek of in een klein groepje enkele vragen, zoals: 
 

-Zouden de mensen, die in de prehistorie in de gebieden leefden die we nu Nederland en 
Engeland noemen, ook anders gesproken hebben? We spreken nu namelijk Nederlands in 
Nederland en Engels in Groot Brittannië. 
-Zouden deze mensen nieuwsgierig zijn geweest naar andere mensen? 
-Zouden deze mensen hebben geweten van andere volken in andere gebieden of zouden ze 
hebben gedacht dat zij de enigen groep die op aarde leefden?  
-Hoe zouden ze hebben kunnen weten dat er andere mensen bestonden, of hoe zouden ze met 
elkaar in contact hebben kunnen komen? 
-Zijn er in onze tijd verschillen en/of overeenkomsten tussen de mensen in Nederland en 
Engeland. 

 
-Hoe kan het dat mensen steeds iets nieuws ontdekken? Eerst waren er alleen gereedschappen 
van vuursteen, bot en gewei. Toen ontdekten de mensen brons, ijzer, baksteen, plastic…. 
-Hoe was dat in de Romeinse tijden in de Middeleeuwen? 
-Hadden de mensen in de Romeinse tijd of in Middeleeuwen dezelfde gedachten/ideeën over 
wonen, koken, veeteelt, kleding? 
 
-Hoe zouden mensen in bijvoorbeeld de Middeleeuwen gedacht hebben over ‘vroeger’? 
-In welke tijdsperiode zou jij je het meest thuis voelen? Waarom juist in die tijd? 

 
-Wanneer is een voorwerp archeologisch? 
-Is het belangrijk om voorwerpen op te graven? 
-Wie bepaalt wanneer een voorwerp archeologisch is? 
-Wat zou jij een archeologisch voorwerp noemen? 
-Wat is ‘oud’? 
-Is een opgegraven voorwerp van bijvoorbeeld goud of zilver waardevoller of belangrijker dan 
een gevonden voorwerp van hout of vuursteen? 

 
Je hebt een fluit van het bot van een zwaan gezien.  
-Wanneer maak je muziek? Wat kan muziek met je doen? Word je er vrolijk en blij van of juist 
verdrietig?  
-Denk je dat mensen die eeuwen geleden leefden, dezelfde gevoelens en emoties als wij hebben 
gekend als ze muziek hoorden of maakten? Zouden ze ook vrolijk, verdrietig, boos, jaloers, 
gelukkig, eenzaam zijn geweest? 

-Zou jij weten hoe je moet leven als je opeens in de Romeinse tijd (of een andere tijdsperiode) 
terechtkwam? Let op: de spullen die jij nu elke dag gebruikt, heb je dan niet! 
-Probeer je in te denken hoe je dan zou leven. Je mag hier ook een verhaal over schrijven. 
-Zou je in een andere tijd willen leven? 
-In welke wel en/of in welke niet? Waarom? 

 
• Kookles of gespreksonderwerp voor een kringgesprek 

Tijdens de museumles waren er over de prehistorie bij het onderdeel jager-verzamelaars enkele vragen 
over het verzamelen van voedsel. 
Een onderwerp voor een kringgesprek kan zijn: “Wat aten de mensen in de prehistorie, in de Romeinse 
tijd, in de Middeleeuwen?”,  “Hoe kwamen de mensen aan hun voedsel en drinken?”  
Informatie over dit onderwerp is onder andere te vinden via: 



 

http://eetverleden.nl 
www.prehistorischeijzertijd.info 
www.coquina.nl 
www.dasanderekoek.wordpress.com/category/archeologisch-gebak .  
Op deze laatste site is onder andere een recept te vinden voor 
‘schervenkoekjes’.  
Deze ‘schervenkoekjes’ kunnen de kinderen onder begeleiding zelf maken 
of misschien willen enkele ouders deze voor de kinderen thuis bakken. 
 

           
De keuken in de Middeleeuwen. 

 
• Handvaardigheid 

Klei-opdracht prehistorische potten. 
Naar aanleiding van het prehistorische bandkeramiek kan er een les pottenbakken worden gegeven. 
Voorbeelden van bandkeramisch aardewerk zijn te vinden via de zoekopdracht 
‘afbeeldingen bandkeramiek’. De versieringen die te zien zijn op bandkeramiek kunnen door de 
leerlingen op hun potten worden nagemaakt met behulp van saté-prikkers, takjes, (stevig) touw, de 
randen van schelpen of met een vingernagel. 
 
In plaats van prehistorische potten kunnen de leerlingen ook scherven van klei maken, waarbij de 
‘scherffragmenten’ worden versierd in patronen, zoals die op bandkeramiek te zien zijn.  
Zie de site www.dasanderekoek.wordpress.com/category/archeologisch-gebak  en vervang het deeg 
door klei en het glazuur door verf. Differentiatie is mogelijk door de opdracht aan te passen, 
bijvoorbeeld door twee scherven één geheel te laten vormen met een doorlopend patroon of door in 
een scherf uitstulpingen te laten maken. 
 

                                       

 

                                              

http://eetverleden.nl/
http://www.prehistorischeijzertijd.info/
http://www.coquina.nl/
http://www.dasanderekoek.wordpress.com/category/archeologisch-gebak
http://www.dasanderekoek.wordpress.com/category/archeologisch-gebak
http://www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_Sittard-Ligne_beekdalprofiel.html
http://www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_Sittard-Ligne_beekdalprofiel.html
http://bandkeramiekinsittardgeleen.nl/bandkeramiekinsittardgeleen.nl/wp-content/uploads/2014/06/Janskamperveld_pot1_w800.jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiiqMWh7N3VAhWFb1AKHfa-CV4QjRwIBw&url=http://www.archeoweb.nl/pages/home/inleiding-prehistorie.php&psig=AFQjCNE6ND1ak9D6bSaBAzZFdSrWLIyjyw&ust=1503044758324106
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjtq_KS9N3VAhVEJ1AKHUG7BvwQjRwIBw&url=http://historiek.net/bandkeramiek-bandkeramische-cultuur-samenvatting-tijdlijn/69991/&psig=AFQjCNFwG9T7tPdCW5dSAZRhCf-0dtkwow&ust=1503046428813340
http://www.rozemarijnonline.net/publicaties/eten_middeleeuwen.html�


 

• Engels - Frans 
Hieronder is een woordenlijst  Nederlands – Engels/Frans toegevoegd met begrippen die tijdens de 
museumles worden besproken. Geef deze aan leerlingen die meer uitdaging aan kunnen en het leuk 
vinden om met een vreemde taal bezig te zijn: 
 
Nederlands   Engels    Frans 
prehistorie   prehistory   préhistoire 
vuursteen   flint     silex  
werktuigen   tools    les outils 
pijl en boog   bow and arrow   l’arc et flèches 
het vlees   meat    la viande 
het kamp   camp    le camp 
wilde dieren   wild animals   les animaux sauvages 
hert     deer    un cerf 
vuistbijl    hand axe   biface 
bandkeramiek   band ceramics/ linear pottery rubané 
visfuik    fish trap   piège à poissons 
kano    canoe    canoë 
jager-verzamelaars  hunter-gatherer  chasseur-cueilleurs 
IJzertijd   Iron age   Âge du fer 
vorstengraf    chieftain’s grave  tombe princière 
Romeinse tijd   Roman times   Époque Romaine 
mijlpaal    milestone   borne milliaire 
Middeleeuwen   Middle Ages   Moyen-Age 
Vikingschat   Viking hoard    trésor Viking 
fluit    flute    flûte 
fibula, sierspeld  brooch    fibula 
 
 
Differentiatie kan ook worden aangebracht door de voorwerpen, die te zien zijn op de afdeling 
Archeologie van Nederland, te vergelijken met soortgelijke voorwerpen in buitenlandse musea, 
bijvoorbeeld: 

-British Museum te Londen, Groot Brittannië: www.britishmuseum.org  
-Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel, België: www.kmkg-mrah.be    
-Musée d’ Archeologie nationale in Frankrijk: www.musee-archeologienationale.fr 
-Landesmuseum Bonn, Duitsland: www.landesmuseum-bonn.de  
-Rheinisches Landesmuseum Trier, Duitsland: www.landesmuseum-trier.de  
 

http://www.britishmuseum.org/
http://www.kmkg-mrah.be/
http://www.musee-archeologienationale.fr/
http://www.landesmuseum-bonn.de/
http://www.landesmuseum-trier.de/


 

Laat de leerlingen die verdieping of uitdaging willen deze voorwerpen met behulp van de computer in 
een ander museum opzoeken en laat ze deze voorwerpen ook vergelijken met de voorwerpen die zij 
gezien hebben in het RMO; zijn er verschillen, overeenkomsten? 
 
Wanneer er wordt gewerkt met de Engelse en/of de Franse taal is het interessant om de leerlingen te 
laten onderzoeken of de Romeinen of Vikingen bijvoorbeeld ook in deze landen zijn geweest. 


