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Aansluiting bij het leerplan 
 

 

Leerdoelen 

Het project streeft drie leerdoelen na. Na afloop van het project weten de kinderen: 
1 – wanneer de prehistorie was en welke tijden er bij horen (steentijd, bronstijd, ijzertijd); 
2 – meer over aspecten van het dagelijks leven in de prehistorie; 
3 – wat er in Leiden gevonden is uit deze periode. 

 

 
Leergebieden 

‘Levende geschiedenis: prehistorie’ is te plaatsen in de volgende leergebieden: 
1 - Oriëntatie op jezelf en de wereld 
2 - Kunstzinnige oriëntatie 
3 - Nederlands 

 

 
Kerndoelen 

Het project sluit aan bij de kerndoelen: 
1 De leerlingen leren informatie verwerven uit gesproken taal. 

 

41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en 
functie van hun onderdelen. 

 
44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de 
werking, de vorm en het materiaalgebruik. 

 
50 De leerlingen leren omgaan met een landkaart. 

 
51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals aanwezig 
in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. 

 
52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en 
boeren, Grieken en Romeinen en steden en staten. 

 
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 
cultureel erfgoed.
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De lessen 
 

 

Opzet van de lessen 

Het project ‘Levende Geschiedenis: de prehistorie’ bestaat uit drie lessen: 
     een introductieles door uzelf 
 de gastles door een gastdocent van PRAE (u hebt de keuze uit een basisles of een 

plusles) 
 een reflectieles waarin de leerlingen de informatie uit de twee voorgaande lessen 

verwerken of een verdiepingsles waarin u met de leerlingen dieper op de stof ingaat. 
 

 
De introductieles 

In principe is er geen voorbereiding nodig voor de gastles. De gastdocente neemt alles mee 

wat zij nodig heeft en als de leerlingen nog nooit van de prehistorie hebben gehoord is dat 

op zich geen probleem. De gastles zal echter beter tot zijn recht komen als de leerlingen 

enigszins zijn voorbereid. De ervaring leert dat kinderen met voorkennis de aangeboden stof 

beter kunnen opnemen en waarderen. 
 

Een introductieles kunt u heel eenvoudig vormgeven door bijvoorbeeld het hoofdstuk over 

de prehistorie in de geschiedenismethode met de klas te behandelen (indien van 

toepassing). 
 

Of u kunt een verhaal of boek voorlezen over de prehistorie: 
 

   ‘Over vroeger en nu’ van Agave Kruissen, Martine Letterie en Janny van der Molen: 
vijftig verhalen bij de canon 

 ‘Van tijd tot tijd’ van Ben Verschuren en Sjef Schmierman: verhalen over de 
geschiedenis van Nederland, van 10.000 voor Christus tot het jaar 2050 

 ‘Lang geleden’  van Arend van Dam en Alex de Wolf: de geschiedenis van Nederland 
in vijftig voorleesverhalen 

 

 
 

Het Klokhuis heeft leuke filmpjes over het leven van de jagers-verzamelaars en boeren in de 

steentijd: 
 

https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20over%20de%20prehistorie/tv- 

episode/2848/Steentijd%20-%20Jagers%20en%20Verzamelaars 
 

https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20over%20de%20prehistorie/tv- 

episode/2851/Steentijd%20-%20%20Eerste%20boeren 
 

Tijd: naar eigen inzicht 
Les wordt gegeven door: u zelf 
Benodigde materialen: digitaal schoolbord

https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20over%20de%20prehistorie/tv-episode/2848/Steentijd%20-%20Jagers%20en%20Verzamelaars
https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20over%20de%20prehistorie/tv-episode/2848/Steentijd%20-%20Jagers%20en%20Verzamelaars
https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20over%20de%20prehistorie/tv-episode/2851/Steentijd%20-%20%20Eerste%20boeren
https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20over%20de%20prehistorie/tv-episode/2851/Steentijd%20-%20%20Eerste%20boeren
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De gastles: Levende Geschiedenis Basis 

Tijdens de basis-gastles komt een prehistorische vrouw met een mand vol replica’s van 
prehistorische gebruiksvoorwerpen naar de klas om meer te vertellen over het leven in de 
prehistorie. Zij vertelt over de steentijd, de bronstijd en de ijzertijd, de huizen, de kleding, 
het eten. De leerlingen bekijken, voelen en proeven zelfs van de dingen die de dame mee 
heeft meegebracht. Bovendien doen zij in groepjes een activiteit, zoals vonken slaan met de 
vuurslag, wol spinnen, dierenvellen raden o.i.d. 

 
Tijd: 90 minuten 
Les wordt gegeven door: gastdocente van PRAE 
Benodigde materialen: digitaal schoolbord, tafel om spullen uit te stallen 
Voorbereiding: de gastdocente komt ca. een half uur voor aanvang van de les om zich om te 
kleden en alle spullen klaar te zetten. 
Mocht de klas het aankunnen is het gezellig als de leerlingen in een kring zitten. De 
leerkracht is actief aanwezig om de orde en rust te handhaven en eventueel te helpen met 
de activiteiten. 

 
 
 

De gastles: Levende Geschiedenis Plus 
Tijdens de plus-gastles komen één of twee prehistorische vrouwen met een mand vol 
replica’s van prehistorische gebruiksvoorwerpen naar de klas om meer te vertellen over het 
leven in de prehistorie. Zij vertellen kort over de steentijd, de bronstijd en de ijzertijd, de 
huizen, de kleding, het eten. Vervolgens gaan de leerlingen in ca. 5-6 groepjes (afhankelijk 
van de grootte van de klas) aan de slag met opdrachten over prehistorisch eten, 
gebruiksvoorwerpen, archeologische vondsten, dierenvachten e.d. 
Als afsluiting maken de leerlingen een amulet van hout of leer met prehistorisch 
gereedschap. 

 
Tijd: 120 minuten 
Les wordt gegeven door: gastdocente(n) van PRAE 
Benodigde materialen: digitaal schoolbord, tafel om spullen uit te stallen 
Voorbereiding: de gastdocente komt ca. een half uur voor aanvang van de les om zich om te 
kleden en alle spullen klaar te zetten. De leerkracht verdeelt de klas in 5-6 groepen (ca. 5 
kinderen per groepje). 

 
De leerkracht is actief aanwezig om de orde en rust te handhaven en te helpen met de 
opdrachten en de knutselactiviteit. 

 
 
 

De reflectie- of verdiepingsles 
Tijdens de reflectieles verwerken de leerlingen de nieuwe stof die tijdens de twee 
voorgaande lessen is aangeboden. Dat kan heel eenvoudig of wat uitgebreider, afhankelijk 
van de beschikbare tijd. 

 
De meest eenvoudige manier om de leerlingen terug te laten kijken naar de lessen is om ze 
een aantal vragen te stellen: 

   Welke voorwerpen hebben we gezien?
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   Wat hebben we geleerd over deze voorwerpen? 
   Wat vond je het mooiste of meest bijzondere voorwerp? 

   Wat hebben we geleerd over Leiden? 
Ze kunnen hierover een stukje schrijven en/of een tekening maken. 

 
Als u meer tijd tot u beschikking heeft, kunt u met de leerlingen een verdiepingsles doen. 
Hieronder staat een voorbeeld beschreven. Uiteraard staat het u ook vrij om zelf iets 
creatiefs te bedenken. 

 

 
 

Maquette van een jagers-verzamelaarskamp of een prehistorische boerderij 
 

Een maquette maken is een leuk project voor de hele klas. Door de klas op te splitsen in 
groepjes kunnen de leerlingen samenwerken om tot een mooi eindresultaat te komen. Laat 
de groepjes in boeken of op het internet plaatjes zoeken van prehistorische hutten, kleding, 
dieren en gebruiksvoorwerpen ter inspiratie. 

 
De mogelijke onderdelen van de maquette: 
-           jagers-verzamelaarshut of boerderij 
-           poppetjes met prehistorische kleren aan 
-           gereedschap 
-           dieren 
-           boomstamkano 
-           landschap rond de hut: planten, water, bij een boerderij een akker of tuintje 
-           de inrichting van de hut of boerderij, dekens, mandjes en bakjes 

 
Voor deze maquette zijn een hoop verschillende materialen nodig. Het is natuurlijk leuk om 
zoveel mogelijk ‘echte’ materialen te gebruiken, al zal dit misschien niet altijd mogelijk zijn. 

 

 

 
De hut of boerderij 
Voor het frame van de hut zijn buigzame takken nodig. Wilgentakken of hazelaartakken zijn 
hiervoor heel geschikt, maar pitriet kan ook heel goed. Voor de bedekking van de hut kan je 
riet, boombast of (nep)dierenhuiden gebruiken. Lang gras, mos of hooi zijn ook heel prima. 
Een boerderij kan wanden van klei krijgen.
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Het is handig om een houten plaat als ondergrond te gebruiken voor de maquette. Door hier 
gaten in te boren, kan het frame van de hut met wat lijm makkelijk worden bevestigd. Voor 
de rest geldt, gebruik wat fantasie en het wordt heel mooi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een ijzertijdboerderij met voorraadschuurtje. 

 
Poppetjes met prehistorische kleding 
Voor de poppetjes kunnen natuurlijk kant en klare poppen worden gebruikt, zoals Barbies. 
Maar zelf poppetjes maken is misschien wel leuker. Voor de kleding is leer het leukst, voor 
boeren zijn wol en linnen ook geschikt. Soms is het mogelijk om bij een 
leerverwerkingsbedrijf de restjes te krijgen. Misschien heeft iemand nog wel een oud leren 
bankstel of een uit de mode geraakte leren jas? Zemen zijn ook zeer geschikt en op vele 
plaatsen te koop. Nepleer is in stoffenwinkels of op de markt gewoon van de rol 
verkrijgbaar. Bruin vilt of bruine stof zijn natuurlijk ook prima, zolang de kleur maar een 
beetje op leer lijkt. 

 

 
Kleding uit de steentijd (rechts), bronstijd en ijzertijd (links) 

 
Gereedschap 
Gereedschap uit de steentijd is prima na te maken van hout en kleine stukjes vuursteen. Als 
dat te lastig is, kan je het natuurlijk ook van karton of klei maken. Gereedschap van brons of 
ijzer geef je met verf de juiste kleur. 

 
Inrichting van de hut of boerderij 
Voor de inrichting van de hut of boerderij is van alles mogelijk. De bakjes en manden kunnen 
van riet, pitriet, gras, hout of karton worden gemaakt. Kleine potjes maak je van klei. Voor 
de dekens is leer of bont natuurlijk het mooiste, maar nepbont of leerkleurige stof is ook
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prima. Boeren kunnen ook dekens van wol hebben. Hang zakken met voedselvoorraden aan 
het dak en bossen gedroogde kruiden. En denk aan de vuurplaats! 

 

 

Foto: Frans Lemmens 
 

 
 

Bezoektips 
 

Rijksmuseum voor Oudheden (http://www.rmo.nl/onderwijs/basisonderwijs) 

Archeologische vondsten uit de prehistorie 

Rapenburg 28 

Leiden 

Open: di t/m zo 10.00 tot 17.00 uur 
 
 

Archeon (www.archeon.nl) 

Archeologisch themapark met reconstructies van jagers-verzamelaarshutten en 

prehistorische boerderijen. Waan je echt in de prehistorie en vaar met een boomstamkano, 

bak een broodje bij het vuur of help met onkruid wieden op de akker! 

Archeonlaan 1 

Alphen aan den Rijn 

Open: di t/m zo 10.00-17.00 uur 
 
 

 

Leestips 
 

Ga je mee naar toen? Tijdreis door Leiden 

E. Grootveld & D. Olthof 

Primavera Pers, Leiden (2010) 

ISBN: 978-90-5997-093-9 

 
Voor meer leestips:  https://www.entoen.nu/nl/hunebedden

http://www.rmo.nl/onderwijs/basisonderwijs
http://www.archeon.nl/
https://www.entoen.nu/nl/hunebedden
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Achtergrondinformatie: de prehistorie 
 

De prehistorie, de tijd van de jagers en boeren, is de tijd waarin mensen nog niet konden 
lezen en schrijven. Informatie over deze tijd halen we uit bodemvondsten die archeologen 
opgraven en onderzoeken, zoals botten, scherven, plantenresten, gereedschap, sporen van 
vuurplaatsen en boerderijen. 

 
De oudste vondsten van Nederland zijn ongeveer 250.000 jaar oud. Uit die tijd zijn sporen 
van een jachtkampje gevonden langs de Maas, in de buurt van Maastricht. Neanderthalers 
hebben daar toen gebivakkeerd, vuurtjes gestookt en dieren geslacht met vuurstenen 
gereedschap, onder andere een baby-neushoorn. Daarvan zijn de botten teruggevonden. 

 
De prehistorie eindigt met de komst van het schrift. In ons land zijn de Romeinen de eerste 
mensen die lezen en schrijven. Zij komen rond 12 v. Chr. ons land veroveren. Daarmee is de 
prehistorie afgelopen. 

 

 
Steentijd, bronstijd, ijzertijd 

De prehistorie is een enorm lange tijd, waarin veel is veranderd in de manier van leven en in 
het gereedschap dat mensen gebruikten. Jagers werden boeren, mensen ontdekten hoe ze 
metaal konden bewerken. Daarom hebben archeologen de prehistorie ingedeeld in drie 
perioden, genoemd naar het materiaal waar mensen hun scherpe gereedschappen, zoals 
bijlen, messen en pijlpunten van maakten: 

 

 steentijd 250.000 – 2000 v. Chr. 
 bronstijd 2000 – 800 v. Chr. 
 ijzertijd 800-12 v. Chr 

 

De steentijd duurt zo lang, binnen al die duizenden jaren is het leven niet altijd hetzelfde 
gebleven. Daarom is de steentijd ook weer in drie stukken verdeeld: 

 
 oude steentijd, 250.000 – 9.000 v. Chr.: tijd van ijstijden. Nederland was een koude 

steppetoendra. In tussenijstijden, warmere perioden, leefden rondtrekkende jagers 
en verzamelaars in ons land. Zij jaagden op mammoeten, rendieren, reuzenherten, 
allemaal dieren die nu niet meer in ons land te vinden zijn. 

 midden-steentijd, 9.000 – 5300 v. Chr.: het klimaat warmde op en werd hetzelfde als 
nu. Langzamerhand werd Nederland één groot bos. Mensen waren nog wel jagers en 
verzamelaars. Zij trokken rond met de seizoenen, jaagden op wilde zwijnen, herten, 
hazen en wilde runderen en verzamelden eetbare planten. 

 nieuwe steentijd, 5300 – 2000 v. Chr.: jagers werden boeren. Ze kregen vaste 
woonplaatsen, verbouwden granen, hielden dieren en maakten potten van 
aardewerk. 

 

 
Leiden in de prehistorie 

De oudste vondst uit Leiden is een stenen bijl uit de nieuwe steentijd. De bijl is tussen de 
4500 en 4000 jaar oud. Iemand heeft hem gevonden in Roomburg, maar archeologen
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kunnen niet meer controleren wie de bijl wanneer en waar precies gevonden heeft. Daarom 
is deze vondst een beetje een mysterie. Maar er is meer gevonden uit de steentijd. Op het 
terrein tussen museum Naturalis en Oegstgeest hebben archeologen ploegsporen 
opgegraven. Steentijdboeren hebben daar hun akkers gehad. Het is een topje van een oud 
duin. Waar de boerderijen van deze steentijdbewoners hebben gestaan, weet nog niemand. 
Waarschijnlijk ook ergens hoog en droog, want de omgeving was erg moerassig. 

 
In de ijzertijd, ongeveer 400 jaar v. Chr., woonden er mensen in de Stevenshofjespolder. 
Leiden was toen nog geen stad en zelfs geen dorp. Hier en daar stond een huis. Op het 
grondgebied van Leiden woonden toen in totaal waarschijnlijk maar zo’n 150 mensen. Ter 
vergelijking: nu zijn het er 120.000! De mensen waren boeren. Ze hielden koeien, schapen, 
geiten, varkens, paarden en honden. Van de wol van de schapen maakten ze kleren en van 
de melk van de koeien kaas. Soms gingen ze ook nog op jacht om herten, reeën en bevers te 
vangen. Ze hadden akkers en maakten bijna alles zelf wat ze nodig hadden: huizen, kleren, 
potten om in te koken, meubels van hout, gereedschap van hout en ijzer. 

 
Boerderijen in de ijzertijd waren woonstalboerderijen: in de ene helft van de boerderij 
woonde de familie, de andere helft was de stal voor de dieren. Op het erf stonden schuurtjes 
om de wintervoorraden in te bewaren. 

 
Rond hun boerderijen legden de boeren paden aan van boomstammetjes en takken om met 
droge voeten door het veen te kunnen lopen. In de Stevenshofjespolder hebben 
archeologen zo’n veenweg gevonden. 

 
De omgeving van de Rijn was in de ijzertijd, net als in de steentijd, nat en moerassig. Door de 
klei die de rivier tijdens overstromingen afzette, was het land wel heel vruchtbaar. Voor 
boeren was het een goede plek. Er was genoeg grasland voor het vee om te grazen, en op de 
drogere stukken konden de boeren hun akkers aanleggen. De ijzertijdbewoners handelden 
ook met stammen uit andere gebieden. Graan groeide hier bijvoorbeeld niet zo goed, omdat 
de grond zo nat was. De boeren uit de Stevenshofjespolder ruilden graan en andere spullen 
voor producten die ze  zelf verbouwden of maakten, zoals zout. Dat maakten ze door 
zeewater te laten verdampen. Dan bleef het zout over, een gewild product dat tot in 
Duitsland werd verhandeld. In de Stevenshof is bijvoorbeeld een mooie bronzen 
kledingspeld gevonden die in Duitsland is gemaakt. Misschien wel geruild tegen zout? 

 

 
Een bronzen kledingspeld zoals er ook in de                                Foto: Ingeborg Lossie 
Stevenshof één is gevonden. 


