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Deze handleiding hoort bij de website www.molens4u.nl en bestaat uit 2 delen: een handleiding 

voor de docent en een handleiding voor de molenaar. 

De handleiding voor de docent is bedoeld voor docenten in de onderbouw van het VMBO. We 

willen u met deze handleiding uitnodigen tot het gebruik van de website en u ondersteunen bij 

uw lessen over Molens in Zuid-Holland. 

Dit is een project van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Het Erfgoedhuis werkt met een krachtige 

opzet voor erfgoedlessen, die inmiddels zijn waarde dubbel en dwars heeft bewezen. 

Het is een lessenopzet die uit 3 lessen bestaat: 

- de voorbereidende les: introductie en uitleg over het onderwerp 

- de buitenles: bezoek aan de molen 

- de verwerkingsles: reflectie en evaluatie.

In deze handleiding vindt u tips voor deze drie lessen. 

Het is de bedoeling dat u zelf een afspraak maakt met de molenaar van de molen die u gaat 

bezoeken. Op de website vindt u adressen en telefoonnummers van de deelnemende molens. 

De molenaars worden ondersteund door het Erfgoedhuis en zijn goed voorbereid op uw komst. 

We wensen u veel succes met de lessen over Molens in Zuid-Holland!

Inleiding
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Waarom lessen over molens?

Molens horen bij Nederland. Vraag een Amerikaan of andere buitenlander wat hij over ons land 

weet en hij zal beginnen over tulpen en molens. Molens horen vooral bij onze provincie, want in 

Zuid-Holland staan de meeste molens: 224 (in 2008). 

Het volgende willen we overdragen aan de leerlingen: 

Als je met de auto, de trein of de bus door de provincie rijdt, zie je altijd wel ergens een molen.

Op de website www.molens4u.nl wordt uitgelegd waarom al die molens daar staan. 

Molens zijn bijzonder! De molens die er nog zijn, willen we bewaren. Ze zijn bijzonder, want ze 

vertellen iets over de geschiedenis van ons land. Ze vertellen iets over hoe de mensen vroeger leefden. 

Als je een molen bezoekt zul je ook zien dat ze heel slim zijn gemaakt.

En ... molens zorgen voor toeristen in ons land en in onze provincie. 

Molens vroeger en nu

Toen er nog geen elektriciteit was en zelfs nog geen stoommachines, maakten de mensen gebruik 

van de kracht van de wind. Denk maar aan zeilboten. 

Molens waren eigenlijk kleine fabrieken die draaiden op gratis energie: de wind! Korenmolens 

maalden tarwekorrels fijn tot meel. Poldermolens maalden het water uit de polder, zodat de mensen 

droge voeten hielden en het vee veilig in de weilanden kon grazen. En houtzaagmolens zaagden 

planken van grote boomstammen.

Nu we elektriciteit hebben, zijn molens niet meer nodig. De polders worden drooggehouden door 

elektrische gemalen. Machines die tarwe malen of boomstammen zagen, draaien allemaal op 

elektriciteit. Vroeger stonden in ons land wel tienduizend molens, nu nog maar duizend.

 

1. Molens in Zuid-Holland
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- gaat over molens in de provincie Zuid-Holland 

- is een site voor leerlingen van de onderbouw van het vmbo

- nodigt de leerlingen uit om belangrijke informatie over molens zelf te ontdekken

- is een initiatief van het Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Onderdelen van de website
Leerlingen kunnen de volgende onderwerpen terugvinden op de website

Hoezo molens? Uitleg over waarom molens bijzonder zijn. En uitleg over molens vroeger en nu.

Wist je dat? Leerlingen ontdekken 11 wetenswaardigheden: 

1. Veel spreekwoorden zijn afgeleid van het ambacht van de molenaar.

2. In ons land komen de wipmolen en grondzeiler het meest voor. 

       (Uitleg over de wipmolen en de grondzeiler.)

3. De stellingmolens van Schiedam zijn de hoogste molens ter wereld.

       (Uitleg over de brandersmolens van Schiedam en stellingmolens.) 

4. Molens zijn eigenlijk fabrieken. (Uitleg over: houtzaagmolen, beukmolen, oliemolen, 

        pelsmolen, volmolen, papiermolen, rauwmolen en trasmolen.)

5. Nog steeds worden windmolens gebouwd. (Uitleg over restauratie.)

6. De watermolen is de eerste molensoort.

7. Molens hebben hun eigen taal door de stand van de wieken.

8. Arabieren hebben de windmolens uitgevonden. 

       (Uitleg over de standerdmolen en torenmolens.)

9. Windkracht kun je meten. (Uitleg over de schaal van Beaufort.)

10. Bij nieuwbouw in de buurt van molens moet rekening worden gehouden met 

       de wind.

11. Je kunt ook nu nog steeds molenaar worden.

Een kijkje in de molen - Uitleg over gaande werk en staande werk.

- Uitleg over de binnenkant van een molen (korenmolen).

- Een interview met molenaar Evert.

Waar woon jij? Te bezoeken molens in Zuid-Holland. Zoek een molen bij jou in de buurt op deze kaart 

van Zuid-Holland.

Opdrachten Hier vindt u de opdrachten voor de leerlingen. De opdrachten kunnen op school, thuis of 

bij de molen gemaakt worden.

Links Links naar molens in Zuid-Holland en naar algemene websites over molens en alles 

wat met molens te maken heeft.

Allerlei Diversen 

Colofon Wie hebben deze website gemaakt? 

2. De website www.molens4u.nl 
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3. Het onderwerp molens in uw onderwijsprogramma
 
Het onderwerp molens is een prachtige invulling voor de volgende onderwerpen in uw 

onderwijsprogramma:

Vakken / leergebieden Onderwerpen

Geschiedenis / Aardrijkskunde /

Erfgoededucatie functie van molens vóór de komst 

van elektriciteit

waar in Zuid-Holland kun je molens 

bezoeken?

molens als belangrijk Nederlands erfgoed

taal van de molens (stand van de wieken) 

en symboliek

Techniek / Onderzoek: praktijkbezoek verschillende soorten molens

werking van verschillende soorten molens

windkracht, Beaufort

restauratie van molens

Beroepsoriëntatie beroepen: molenaar, (molen)restauratie, 

bouwbedrijf (bouwen van nieuwe molens)

Nederlands interview met molenaar

spreekwoorden en gezegdes met en 

over ‘molens’

Aansluiting bij de kerndoelen van de onderbouw:

Erfgoededucatie brengt leerlingen in contact met de eigen culturele omgeving: leerlingen leren in 

de eigen omgeving over o.a.: archeologische vondsten, archieven, landschapselementen, 

monumenten en musea. 

Leerlingen leren de materiële en immateriële sporen uit onze cultuur te benoemen, herkennen en 

waarderen. 
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De plaats van erfgoededucatie 

Erfgoededucatie neemt in het onderwijs een duidelijke plaats in binnen de bestaande 

leergebieden en de kerndoelen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs: 

Erfgoededucatie sluit aan bij de kerndoelen van het leergebied ‘Mens en Maatschappij’ en het 

leergebied ‘Kunst en Cultuur’ in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Dit project is onderzocht op aansluiting bij de kerndoelen. Zo kunt u zich, daar waar nodig, 

verantwoorden. Dit molenproject sluit aan bij de volgende specifieke kerndoelen voor de 

onderbouw van het voortgezet onderwijs: nr. 5, 24, 26, 31, 32, 33, 37 38 en 40. 

U kunt deze kerndoelen terugvinden op: 

http://www.minocw.nl/documenten/kerndoelen_onderbouwvo.pdf
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Voor erfgoedlessen werkt het Erfgoedhuis Zuid-Holland al jaren met dezelfde lessenopzet:

introductieles: start van het project op school, basisinformatie over het onderwerp geven 

aan leerlingen

kernles: beleven van het erfgoed op locatie (in dit geval: de molen)

reflectieles: einde van het project, wat hebben leerlingen geleerd?

Deze drie lessen zijn opgezet volgens onderwijskundige principes.

De drie lessen voor het project:

1. Introductieles: voorbereiding en uitleg over het onderwerp

In deze les sluit u aan bij de voorkennis van de leerlingen en behandelt de basiskennis. 

Zonder kennis kunnen leerlingen geen betekenis verlenen aan ons erfgoed. Deze 1e les 

vindt plaats op school. U voert deze les zelf uit, met behulp van de website 

www.molens4u.nl.

Een voorbereidingsles duurt ongeveer een uur. 

2. Kernles: (of ‘buitenles’) bezoek aan de molen 

Deze les wordt ook wel de buitenles genoemd. De les is bij de molen. Dit is de kern van het 

project. In deze les staat de beleving van het erfgoed centraal. Leerlingen kunnen het 

erfgoed zien, voelen, ruiken of horen. Met interessante en leerzame activiteiten zien en 

doen de leerlingen veel. De molenaar voert deze les uit.

3. Reflectieles: reflectie en evaluatie 

In deze les reflecteren leerlingen op wat ze geleerd en beleefd hebben. 

Deze afsluitende les vindt weer plaats op school. 

Reflecteren betekent terugkijken. Wat hebben we gedaan en gezien en wat hebben 

we geleerd! Reflectie op de ervaringen met het erfgoed is een belangrijk onderdeel van 

het project. Door een concrete reflectie-opdracht te maken, kunnen leerlingen het geleerde 

beter onthouden.

4. Drie lessen maken een project
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Tips bij de lessen over Molens in Zuid-Holland

• Het is de bedoeling dat u zelf een afspraak maakt bij de molenaar om de molen te gaan 

bezoeken. Plan dit ruim van tevoren in en stem uw lesprogramma af op de afspraken. 

Plan de introductieles vóór het bezoek aan de molen en de reflectieles vlak daarna.

• Wissel telefoonnummers uit met de molenaar waarop u beide goed te bereiken bent.

• Vraag naar het minimum en maximum aantal leerlingen dat ontvangen kan worden. 

• Geef aan wat u en de leerlingen graag willen horen en zien. 

• Geef aan welke opdrachten de leerlingen gaan maken. Vertel ook voor welke vakken deze 

opdrachten worden gemaakt.

• Bespreek met de molenaar de volgende zaken: 

Waar wordt de groep ontvangen? 

Waar kunnen jassen en tassen worden bewaard?

Welke minimale voorkennis moeten de leerlingen hebben om de les in de molen 

goed te kunnen doen? 

Welke rol heeft u als docent: begeleidt u de groepjes in/bij de molen?

Welke materialen moeten worden meegenomen door school?

Wat zijn de huisregels, bijvoorbeeld: mag er gegeten of gedronken worden? Mogen 

dingen worden aangeraakt? Zijn er ook andere bezoekers of leerlingen waarmee 

rekening moet worden gehouden? 

Mogen leerlingen foto’s maken?

Stel u zelf en de leerlingen op de hoogte van de veiligheidseisen bij de molen.

Op welke manier pakt u ongeoorloofd gedrag van leerlingen aan bij de molen?

• Bedenk wat u wilt met de opdrachten op de website. In het volgende hoofdstuk ziet u een 

overzicht welke opdrachten voor welke lessen geschikt zijn. Laat u de keuze over aan de 

leerlingen of maakt u zelf een keuze voor hen? 
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1. Introductieles

• Bezoek met uw leerlingen de website van www.molens4u.nl ter voorbereiding aan 

het bezoek aan de molen. 

• Er zijn verschillende opties mogelijk om de leerlingen met de website te laten werken 

(afhankelijk van de mogelijkheden bij u op school qua computers). Ons voorstel is dat 

leerlingen in tweetallen de website verkennen. 

• Zoek op de website naar de molen die u gaat bezoeken met de leerlingen.

• Laat leerlingen zelf vragen voorbereiden voor de molenaar.

• Maak enkele van de opdrachten die op de website staan. In het volgende hoofdstuk 

krijgt u tips welke opdrachten voor welke les geschikt zijn. 

• Zijn er opdrachten die u wilt laten maken bij de molen? Print ze uit en neem ze mee 

naar de molen. 

2. Buitenles: bezoek aan de molen 

• Bespreek met de leerlingen hoe de heen- en terugreis verloopt.

• Check of iedereen alle benodigde materialen bij zich heeft. 

• Laat leerlingen foto’s maken bij de molen.

• Wat doet u met leerlingen die niet luisteren of die zich niet goed gedragen onderweg 

of bij de molen? Dit in verband met de veiligheid!

3. Reflectieles

- Kijk samen met de leerlingen terug op het bezoek aan de molen. Wat ging goed? 

Wat kan beter een volgende keer? Welke informatie is verzameld?

- Geef leerlingen tijdens deze les de tijd om hun opdracht(en) uit te werken. 

Of kies een verwerkingsopdracht uit van de website.

- Reflecteer samen op de gemaakte opdrachten. 
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Op de website vindt u opdrachten voor de leerlingen. De opdrachten zijn ook opgenomen in een 

apart document ( ‘Molens4u opdrachten.pdf’) dat bij deze handleiding hoort.

Voor iedere opdracht staat precies beschreven wat de leerling moet doen, wat de benodigdheden 

zijn en of de opdracht op school, thuis (als huiswerk) of bij de molen gemaakt kan worden. Het is 

aan u om te kiezen welke opdrachten het meest geschikt zijn voor uw leerlingen en op welke 

manier u de gemaakte opdrachten beoordeelt.

Overzicht van de opdrachten

Opdrachten die prima geschikt zijn voor de voorbereidingsles op school:

opdracht 3, opdracht 6, opdracht 9, opdracht 10, opdracht 11, opdracht 15, opdracht 17, 

opdracht 18.

Opdrachten die prima gebruikt kunnen worden in de reflectieles zijn:

opdracht 1, opdracht 2, opdracht 5, opdracht 8, opdracht 16, opdracht 19.

5. De opdrachten op de website
 

Opdracht 1: 50+ toeristen

Opdracht 2: Jonge rugzaktoeristen

Opdracht 5: Zoek info over museummolen De 

nieuwe Palmboom Opdracht 16: Spreekwoorden

Opdracht 8: Windwijzer Opdracht 19: Maak een Molen Placemark in 

Google Earth

Opdracht 11: Bekijk het staande werk

Opdracht 12: Onderhoud van de molen

Opdracht 3: Kampioenen Opdracht 13: Tekenwerk

Opdracht 4: Begroting voor een dagje uit Opdracht 14: Omgeving van de molen

Opdracht 15: Soorten windmolens

Opdracht 6: Knap staaltje techniek Opdracht 17: Molentaal

Opdracht 7: Op volle snelheid Opdracht 18: De molen bij jou in de buurt

Opdracht 9: Interview met de molenaar

Opdracht 10: Bekijk het gaande werk
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