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I. Introductie van het programma 

Inleiding 

De afdeling ‘Archeologie van Nederland’ in het Rijksmuseum van 

Oudheden is uniek, want nergens anders is een compleet overzicht 

van de archeologische geschiedenis van Nederland te vinden. 

Met deze museumles lopen uw leerlingen langs een metershoog 

tijdspad door ruim 300.000 jaar geschiedenis. Het begint in de 

vroege prehistorie, voert door de Romeinse tijd, doorkruist de 

vroege en late Middeleeuwen en komt tenslotte uit in de moderne 

tijd. 
 

Leerlingen gaan met de hulp van speurhond Luuk op zoek naar 

zestien bijzondere archeologische vondsten. Tijdens deze 

ontdekkingstocht maken ze kennis met topstukken zoals het 

vorstengraf van Oss, de zilveren Vikingschat uit Wieringen en de 

fibula van Dorestad. 
 

Doelgroep en doelstelling 

De museumles over de afdeling ‘Archeologie van Nederland’ is 

speciaal ontwikkeld voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. 

Op een laagdrempelige wijze doen de leerlingen aan de hand van 

hun eigen speurboekje nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten 

op. Door in groepjes te werken worden ze gestimuleerd tot kijken, 

overleggen en keuzes maken. 
 

De museumles bestaat uit drie onderdelen: een introductie, een 

bezoek aan de afdeling ‘Archeologie van Nederland ‘ met het 

speurboekje en een actieve afsluiting met een quiz en replica’s van 

de museumcollectie. 
 

Doel van de museumles is leerlingen kennis te laten maken met 

het dagelijks leven in de prehistorie, Romeinse tijd en 

Middeleeuwen. Uw leerlingen ontdekken hoe archeologie 

bijdraagt aan onze kennis over het verleden. 

De les sluit aan bij de kerndoelen ‘Tijd' binnen het leergebied 

‘Oriëntatie op jezelf en de wereld'. Binnen de tijdvakken vindt de 

les aansluiting bij ‘Jagers en boeren', ‘Grieken en Romeinen', 

‘Monniken en ridders' en ‘Steden en staten'. 
Het museumbezoek kan dienen als een aanvulling op de 

geschiedenislessen over de verschillende tijdsperioden. 
 

II. Bezoek aan het museum: op reis door de tijd 

Opzet van het programma 

Uw klas wordt in het museum ontvangen door een 

museumdocent. In de ontvangstruimte vindt een korte introductie 

op het bezoek aan de afdeling plaats. Zo worden de leerlingen 

nieuwsgierig gemaakt naar de collectie van het museum. Daarna 

gaan de leerlingen in acht groepjes met het speurboekje op reis 

door de tijd langs de verschillende voorwerpen op de afdeling 

‘Archeologie van Nederland’. Elk groepje begint bij een ander 

voorwerp. Wanneer een groepje de opdrachten bij een voorwerp 

heeft afgerond, gaan zij op zoek naar het volgende voorwerp. De 

pootafdrukken van speurhond Luuk en het speurboekje wijzen hen 

de weg. Tijdens het bezoek aan de afdeling worden de leerlingen 

begeleid door de museumdocent, samen met de eigen leerkracht 

en de overige begeleiders vanuit school. 

Na afloop van het bezoek aan de afdeling, gaan de leerlingen terug 

naar de ontvangstzaal. Met de afsluitende quiz worden de 

leerlingen op vrolijke wijze getest op hun kennis over de 

archeologische vondsten die zij hebben onderzocht. Aan de hand 

van replica´s uit de tentoonstelling wordt de museumles actief 

afgerond. 

De museumles is flexibel opgezet. In het speurboekje heeft u de 

keuze om bepaalde opdrachten wel of niet te doen tijdens het 

museumbezoek. 

Daarnaast is het ook mogelijk alleen het tijdspad 'Nederland in de 

prehistorie' of 'Nederland in de Middeleeuwen' te volgen. 
 

Zestien voorwerpen 

De afdeling ‘Archeologie van Nederland’ is chronologisch opgezet. 

Omdat in groepjes wordt gewerkt, zijn de startpunten echter over 

de afdeling verdeeld. 

De voorwerpen die de leerlingen gaan bekijken: 

Prehistorie 

1 Vuistbijlen  2 Hondenskelet 

3 Mannetje van Willemstad 4 Bandkeramieken pot 

5 Visfuik   6 Bronzen voorwerpen 

7 Vorstengraf van Oss 

Romeinse tijd 

8 Mijlpaal 

Middeleeuwen 

9 Fluit uit terp  10 Merovingische wapens 

11 Fibula van Dorestad 12 Zilverschat van Wieringen 

13 Aardewerk pottenbakker 14 Helm 

15 Schoolspullen 

Moderne tijd 

16 Servies uit herberg 
 

Praktische informatie 

De museumles kan met een groep van maximaal 35 leerlingen 

worden bezocht. Voorwaarde voor deelname is dat de school per 

tien leerlingen zorgt voor minimaal één volwassen begeleider. 

De tijdsduur van de museumles is ongeveer twee uur. De 

leerlingen ontvangen het speurboekje in het museum, tijdens de 

introductie van de les. Het wachtwoord voor het antwoordblad 

met de antwoorden bij de opdrachten op www.rmo.nl, ontvangt u 

met de bevestiging van uw reservering. Het antwoordblad is 

tevens bij de kassabalie van het museum verkrijgbaar. 

Wij vragen u: 

• om de klas van te voren in acht groepjes te verdelen. 

• om zelf te zorgen voor potloden. 

• van tevoren te zorgen dat de kinderen gegeten en gedronken 

hebben en naar het toilet zijn geweest. 
 

III. Tip: extra bronnen 

Populair wetenschappelijke boeken 

• ‘Toen leefden kinderen zo: In de prehistorie’ door Pierre Pelot 

(NBD/Biblion, 2004) 

• ‘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 

(Zwijsen, 2010) 

• ‘Zo was het: bij de Vikingen’ vertaling door Margot Reesink, 

eindredactie door Albert Witteveen (De Hoeve, 1991) 

• ‘Ooggetuigen: Middeleeuwen’ door Andrew Langley 

(Standaard, 2000) 

• ‘Zo leefde men in Middeleeuws Europa’ door Neil Grant en 

Susan Kelly (De Lantaarn, 2002) 

 

Websites 

• www.rmo.nl 

• www.schatgravers.rmo.nl 

• www.museumkennis.nl 

• www.njbg.nl 

• www.entoen.nu  

• www.schooltv.nl  

 


